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حاالت اختناق بعد جتدد امل�صادمات قرب اخلالين و�سط بغداد

على وقع الطبول ..ت�شييع رمزي لـ"�شهداء االحتجاجات" يف التحرير
توافد الع�شرات من طلبة املدار�س واجلامعات الأحد� ،إىل �ساحة التحرير و�سط العا�صمة بغداد ،للت�ضامن مع االحتجاجات ال�شعبية .
و�أظهر مقطع فيديو �سجله موقع املدى اونالين و�صول الع�شرات من طلبة املدار�س �إىل �ساحة التحرير ،للت�ضامن مع االحتجاجات ،وا�ستجابة
لتظاهرات كبرية دعا لها ن�شطاء على مواقع التوا�صل االجتماعي.
 متابعة االحتجاج
من جهة اخ ��رى افاد م�ص ��در امني ،م�ساء
ام� ��س االح ��د ،بوج ��ود ح ��االت اختن ��اق
وا�صاب ��ات بع ��د جت ��دد امل�صادم ��ات قرب
�ساحة اخلالين و�سط بغداد.
وق ��ال امل�ص ��در� ،إن امل�صادم ��ات جت ��ددت،
م�ساء ام� ��س ،بني جماميع من املتظاهرين
والق ��وات االمنية �ضمن مقرتب ��ات �ساحة
اخلالين و�س ��ط العا�صمة بغداد ،ما ا�سفر
عن ت�سجيل  8حاالت ا�صابة واختناق.
فيم ��ا عرب معت�صمو �ساحة التحرير و�سط
العا�صم ��ة بغ ��داد ،االح ��د ،ع ��ن رف�ضه ��م
لرت�شيح املقرب من ائتالف دولة القانون،
نعيم ال�س ��هيل ملن�صب رئا�سة احلكومة يف
املرحلة االنتقالي ��ة ،متهمني دولة خليجية
بالتدخل لتن�صيبه.
ورف ��ع املعت�ص ��مون �ص ��ور ًا لل�س ��هيل
وبجانب ��ه رئي� ��س ائت�ل�اف دول ��ة القانون
نوري املالك ��ي ،وكتب ا�س ��فلها "مرفو�ض
نعي ��م ال�س ��هيل ،هنيئ ًا لأمري قطر ل�ش ��رائه
العراق من دون ثمن" ،و�ض ��ربت ال�ص ��ور
بعالمة  ، Xيف ا�شارة اىل رف�ضه.
ونفى نعيم ال�سهيل ،مطلع ال�شهر اجلاري،
الأنباء التي حتدثت عن تر�ش ��يحه ملن�صب
رئا�سة الوزراء ،بعد تقدمي رئي�س الوزراء
املكل ��ف حمم ��د توفي ��ق ع�ل�اوي اعت ��ذاره
م�ساء �أم�س عن ت�شكيل احلكومة.
وق ��ال ال�س ��هيل يف بي ��ان مقت�ض ��ب ،يف
الث ��اين من �آذار � 2020إن ��ه "ينفي الأنباء
التي حتدثت عن تر�ش ��يحه ملن�صب رئا�سة
ال ��وزراء" ،معت�ب�ر ًا "املعلوم ��ات الت ��ي
حتدثت عن ذلك ب�أنها غري دقيقة".
ويف منا�س ��بة �أربعيني ��ة �ش ��هداء �س ��احة
ال�ص ��درين مبحافظ ��ة النج ��ف ،ا�س ��تذكر
طلب ��ة املحافظ ��ة �ش ��هداءهم يف م�س�ي�رة
�ص ��امتة انطلق ��ت من امام جامع ��ة الكوفة
لتحط رحالها يف �ساحة االعت�صام.
ويف م�ش ��هد مهيب �س ��ار الطلب ��ة وعدد من
املواطن�ي�ن يف املحافظ ��ة ،حاملني �ص ��ور

ال�ش ��هداء ،الب�س�ي�ن ال�س ��واد ،وق ��د رفعوا
الفتات تطالب بالك�ش ��ف ع ��ن الذين قاموا
باالعتداء على ال�س ��احة وم ��ن ارتكب تلك
املج ��زرة .وبالتزام ��ن م ��ع الت�أخ�ي�ر يف
ت�ش ��كيل احلكوم ��ة والتخب ��ط ال�سيا�س ��ي
واالنف�ل�ات الأمني واالنته ��اكات املتكررة

على الأرا�ض ��ي العراقية و�سيادة اجوائه،
�ش ��هدت �س ��احة الرتبي ��ة و�س ��ط حمافظ ��ة
كرب�ل�اء تظاهرات �ش ��ارك فيه ��ا املئات من
املتظاهري ��ن .وانطلق ��ت التظاه ��رات من
ج�س ��ر ال�ض ��ريبة وتوجهت �ص ��وب مركز
االعت�ص ��ام يف �س ��احة الرتبي ��ة ،من ��ددة

بعم ��ل جمل� ��س الن ��واب ال ��ذي و�ص ��فته
بربمل ��ان املنطق ��ة اخل�ض ��راء غ�ي�ر املبايل
ب�سيادة البلد ،فيما جرى ا�ستنكار االعمال
االرهابي ��ة الت ��ي طال ��ت املتظاهري ��ن يف
مي�س ��ان والق�ص ��ف االمريك ��ي عل ��ى مطار
كرب�ل�اء .م ��ن جان ��ب ذي �ص ��لة ،يوا�ص ��ل

اه ��ايل حمافظ ��ة باب ��ل تنظيم م�س�ي�راتهم
االحتجاجي ��ة يف �س ��احة جم�س ��ر الث ��ورة
مطالب�ي�ن بتحقي ��ق التغي�ي�ر ال�ش ��امل،
م�ؤكدي ��ن موا�ص ��لتهم االعت�ص ��ام حت ��ى
حتقيق املطالب امل�شروعة.
ويف التفات ��ة ان�س ��انية تع�ب�ر ع ��ن عم ��ق

العالقة ب�ي�ن املتظاهرين ،اقام معت�ص ��مو
الديواني ��ة وليم ��ة ع�ش ��اء يف ال�س ��احة،
ا�س ��تذكار ًا ل�ش ��هدائهم و"تخلي ��د ًا لذك ��رى
مولد ال�شهيد بهاء فالح الكعبي".
وكان متظاه ��رو �س ��احة التحرير قد دعو
اجله ��ات املعني ��ة� ،إىل االلت ��زام بتحدي ��د

موع ��د لإج ��راء انتخاب ��ات ح ��رة ونزيه ��ة
حت ��ت �إ�ش ��راف �أمم ��ي ،وبعيد ًا ع ��ن ت�أثري
امليلي�ش ��يات و�س ��طوة امل ��ال ال�سيا�س ��ي
الفا�سد.
ً
كم ��ا طالب ��وا �أي�ض� �ا مبحا�س ��بة "اجله ��ات
امل�س� ��ؤولة ع ��ن عملي ��ات قت ��ل واختط ��اف
وتهدي ��د املتظاهري ��ن ،مهم ��ا كان ��ت ه ��ذه
اجله ��ات وم�س ��مياتها ،و�إط�ل�اق �س ��راح
املتظاهري ��ن والنا�ش ��طني املعتقل�ي�ن
واملختطف�ي�ن ،و�إ�س ��قاط الته ��م الكيدي ��ة
املوجه ��ة �ض ��دهم واملالحق ��ات القانونية،
و�ش ��مول �ش ��هداء وجرح ��ى ومعتقل ��ي
االحتج ��اج بامتي ��ازات �ش ��هداء وجرح ��ى
القوات الأمنية و�ضحايا الإرهاب".
كم ��ا دع ��ا البي ��ان �إىل "تقلي� ��ص امتيازات
وروات ��ب الرئا�س ��ات الث�ل�اث والدرج ��ات
اخلا�ص ��ة ،و�إخ�ض ��اعهم لقان ��ون اخلدم ��ة
املدنية �أ�س ��وة بباقي الدرجات الوظيفية،
�إ�ضافة �إىل ت�شكيل جلان خا�صة ال�سرتجاع
الأم ��وال املنهوب ��ة" .ويف الب�ص ��رة
رف� ��ض املتظاه ��رون م ��ن الطلب ��ة اعتم ��اد
منه ��ج املحا�ص�ص ��ة الطائفية يف ت�ش ��كيل
احلكوم ��ة االنتقالي ��ة املقبل ��ة ،التي يجب
�أن تهيئ لإجراء انتخابات برملانية مبكرة
وف ��ق قان ��ون انتخابات عادل ومفو�ض ��ية
انتخاب ��ات نزيه ��ة وم�س ��تقلة ،بعي ��د ًا عن
�س ��طوة االحزاب املتنفذة والفا�س ��دة .كما
�ش ��وهد املحتجون رافع�ي�ن الفتات تطالب
بك�شف وحما�سبة قتلة �شهداء االنتفا�ضة.
وما زالت النا�ص ��رية من جانبها ،توا�صل
االحتج ��اج وامل�س�ي�رات اجلماهريي ��ة
واالعت�ص ��امات عل ��ى الرغم من تعر�ض ��ها
�إىل حم�ل�ات عنيفة يف �أوقات �س ��ابقة �أدت
�إىل �سقوط الع�شرات من ال�شهداء.
وتوافد املئات من اهايل �س ��وق ال�ش ��يوخ
والرفاع ��ي بكثافة �إىل �س ��احة االعت�ص ��ام
م�ؤكدي ��ن على املطال ��ب ال�ش ��عبية املتمثلة
يف حتدي ��د موعد لالنتخابات وامل�ص ��ادقة
على تعديالت قانون االنتخابات وتر�شيح
�شخ�صية م�ستقلة ملن�صب رئي�س الوزراء.

حذروا من ا�ستغالل ظرف الوباء لاللتفاف على ا�ستحقاقات ااالنتفا�ضة

متظاهرو املحافظات يتخذون قرارات تزامن ًا مع تزايد امل�صابني بفريو�س كورونا

 متابعة االحتجاج
�أ�صدر املتظاهرون يف حمافظة بابل ،ام�س
بيان ًا ،بالتزامن مع ارت�ف��اع ع��دد اال�صابات
بفريو�س كورونا يف البالد.
و�أدناه بيان �صادر من �ساحة اعت�صام بابل:
"�إن �ساحات االعت�صام ما تكونت �إال من
�أج��ل �ضمان حياة كرمية للمواطنني وذل��ك
م��ن خ�ل�ال حت���س�ين ظ��روف �ه��م الإج�ت�م��اع�ي��ة
والإقت�صادية والتعليمية وال�صحية ،ونظر ًا
للم�ستجدات الأخ �ي�رة اخل��ا��ص��ة ب�إنت�شار
ك ��ورون ��ا يف ب �ل��دن��ا و�إن �� �س �ج��ام��ا م��ع دع��وة
مرجعيتنا يف �أهمية الوعي ال�صحي وتطبيق
االر�شادات الطبية يف حياة الفرد واملجتمع
وحر�ص ًا منا على �سالمة الثوار و�أهايل بابل
ق��رر �إخوانكم ال�ث��وار يف �ساحات �إعت�صام
بابل ما يلي:
 -1ت�شكيل جل �ن��ة �أزم� ��ة حم�ل�ي��ة م��ن ذوي
الإخ �ت �� �ص��ا���ص م ��ن ال� �ث ��وار ت�ت�ب�ن��ى �إت �خ��اذ
ال �ق��رارات املنا�سبة حلماية وت��أم�ين �ساحة
�إعت�صام بابل �صحي ًا وذلك من خالل جمموعة
�إج ��راءات من �ضمنها ن�شر الوعي ال�صحي
ب�ين ال��ث��وار و�أه � ��ايل ب��اب��ل وع �م��ل ج��والت
لتعقيم وتعفري ال�ساحة ب�شكل دوري وغلق
جميع مداخل ال�ساحة وحتديد نقاط تفتي�ش

بابل ويف الوقت نف�سه ن�ؤكد ب��ان �ساحات
االعت�صام هي بيتنا الثاين وال ن�سمح لأي
�أحد والي عذر كان بالتعدي عليها والتدخل
يف �ش�أنها.
ويف النهاية ي�ج��دد ث��وار ب��اب��ل م��رة �أخ��رى
بيعتهم لله والوطن ويعربون عن �إ�صرارهم
ومت�سكهم بالق�ضية وعدم تخليهم عنها رغم
ال�ت���س��وي��ف وامل�م��اط�ل��ة وال �ق �ت��ل وال�تره�ي��ب
امل�ستمر وع��دم االك�ت�راث من قبل احلكومة
و�أ�صحاب القرار ويطالبونهم بتنفيذ املطالب
اال�سا�سية التي خرجنا من �أجلها والتي �أكدت
مرجعيتنا �ضرورة حتقيقها ب�أ�سرع وقت".
وك��ان متظاهرو النجف ،قد ا��ص��درو بيانا
حول �آخر امل�ستجدات يف البالد ،واخلا�صة
بفايرو�س ك��ورون��ا ،قائلني" :نح ّمل القوى
احلاكمة م�س�ؤول ّية �أيّ خطر وبائي يتع ّر�ض
له املعت�صمون".
وقال النا�شطون يف بيانهم" ،يف ّ
ظل خماطر
انت�شار وباء كورونا ال �سمح الله وتهديده
أرواح املواطنني وتداعياته على اقت�صادنا
� َ
ّ
اله�ش املنهوب وال�ه�ب��وط املخيف لأ�سعار
النفط".
و�أ� �ش��اروا �إىل �أن ال��واق��ع ال�صحي املتهالك
وتعقيم وتوزيع امل�ستلزمات ال�ضرورية لكل االمنية.
خ�لال ال�ف�ترة احلالية وح�سب م��ا تقت�ضيه �أث �ب��ت م��ن ج��دي��د �أنّ ال �ق��وى احل��اك�م��ة التي
م��ن يدخل ال�ساحة وبالتعاون م��ع القوات  -2احلد من امل�شاركة ب�أية م�سرية �أو ت�صعيد الظروف حفاظا على �أرواحنا و�أرواح �أهايل ��س��رق��ت تخ�صي�صاته امل��ال � ّي��ة م �� �ص � ّرة على

التالعب ب��أرواح املواطنني وم�ستقبلهم ،يف
ظل نق�ص القدرة اال�ستيعابية للم�ست�شفيات
مبان
يف ال �ط��وارئ ال�ك�ب�يرة وع ��دم �إن���ش��اء ٍ
خم�ص�صة حلاالت الأوبئة واحلجر ال�صحي
يف كل حمافظة ،وانتظار الهبات وامل�ساعدات
الدولية ،ف�ض ًال عن هزالة �أداء خل ّية الأزمة يف
كثري من املواقف ،وك��أنّ هذه الطبقة م�ص ّرة
على بلوغ العراق حالة "الدولة التائهة"..
ويف النا�صرية وال��دي��وان�ي��ة ووا� �س��ط دعا
املعت�صمون �إىل االلتزام بالوقاية ال�صح ّية
يف �ساحات االعت�صام وطالبوا ال�سلطات
املخت�صة بتوفري احلماية ال�صح ّية الالزمة
ل �ل �� �س��اح��ات ك �م��ا ح �م �ل��وا ال� �ق ��وى احل��اك �م��ة
م �� �س ��ؤول � ّي��ة �أيّ خ�ط��ر وب��ائ��ي ي�ت�ع� ّر���ض له
املعت�صمون يف خيامهم لأ ّنها هي امل�س�ؤولة
مبماطلتها وت�سويفها ع��ن ب �ق��اء ال�شباب
املنتف�ض يف خيامهم منذ �شهور وهي م�س�ؤولة
عن تعري�ضهم وتعري�ض حياة ّ
كل العراقيني
للخطر ،ك�م��ا ح� ��ذروا م��ن ا��س�ت�غ�لال ظ��رف
فريو�س "كورونا" لاللتفاف على ا�ستحقاقات
الثوار
ال�ث��ورة" ،ون�ؤكد يف ه��ذا ال�ش�أن �أنّ ّ
يحتفظون بو�سائل ت�صعيدية �سلم ّية كبرية
نعلن عنها يف الوقت املنا�سب .ولتعلموا �أ ّننا
باقون على احتجاجنا ومنت�صرون و�أنكم
و"كورونا" ذاهبون".
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"جاكوج" وكاتيو�شا
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المتظاهرون ي�صرون على موا�صلة االحتجاجات رغم كورونا

 عالء ح�سن
رئي����س جمل����س الن���واب الأ�س���بق حمم���ود
امل�شهداين� ،أكرث من ا�ستخدم املطرقة "اجلاكوج
" �أثناء �إدارته جل�سات الربملان مقارنة بالآخرين
من زمالئه �أياد ال�س���امرائي  ،ثم �أ�سامة النجيفي
و �س���ليم عب���د الل���ه اجلب���وري و�أخ�ي�ر ًا حمم���د
احللبو�سي .
ا�س���تخدام املطرق���ة يف ال�س���لطتني الت�ش���ريعية
والق�ضائية تقليد �أوروبي قدمي ،انتقل اىل الدول
الأخرى يف حماولة ملحاكاة  ،دميقراطية الغرب
 ،وا�س���تعارة جتربة ق�ضائية يف تطبيق القانون
وحتقيق العدالة مبنتهى املهنية واحليادية  ،من
دون اخل�ض���وع للت�سيي�س  ،و�س���طوة املتنفذين
م���ن �أ�ص���حاب الق���رار يف ال�س���لطة التنفيذي���ة ،
واجلاكوج مازال �ش���عار �أحزاب وقوى �سيا�سية
منت�شرة يف جميع دول العامل  ،ودخل يف �أعالم
دول الأنظم���ة اال�ش�ت�راكية يف مقدمتها املرحوم
االحت���اد ال�س���وفيتي �ص���ديق العرب  ،وم�ص���در
تزوي���د بع�ض���هم بال�س�ل�اح اخلفي���ف والثقي���ل
واملتو�س���ط وخمتل���ف الدباب���ات واملدرع���ات ،
ولوال املطرقة ملا �صنع الرو�س �أ�سلحتهم .
اللج���وء �إىل ا�س���تخدام املطرق���ة يف جل�س���ات
الربملان من قبل رئي�س���ه عدة م ّرات يف اجلل�س���ة
الواحدة ،يعطي االنطباع الأكيد بان الأو�ض���اع
ال�سيا�سية والأمنية متدهورة  ،والأمور و�صلت
اىل حافة الهاوية  ،ويف هذا الو�س���ط امل�ضطرب
ال ميكن فر�ض ال�سيطرة حتى با�ستخدام الق�صف
املدفعي  ،و�إطالق �ص���فارات الإنذار  ،على الرغم
من اتفاق الكتل النيابية على الربنامج ال�سيا�سي
للحكوم���ة  ،وكل ط���رف �أخ���ذ موقع���ه ومن�ص���به
يف احلكوم���ة بح�س���اب اال�س���تحقاق االنتخابي
واخلدمة اجلهادية الن�ضالية .
برملانات العامل املتح�ضر بوجود دولة امل�ؤ�س�سات
وح�سم اخلالفات قبل ع�شرات ال�سنني  ،و�ضعت
املطرق���ة ك�ش���اهد تاريخ���ي على م�س�ي�رة طويلة
بذلت فيها الأطراف ال�سيا�س���ية الكثري من اجلهد
،وتخل���ت ع���ن نزاعاته���ا لت�ؤ�س����س دميقراطي���ة
ً
متكام�ل�ا للأجيال
ر�ص���ينة  ،وقدمته���ا منوذج��� ًا
املقبلة ومع حزمة من الت�ش���ريعات تو�صلت �إىل
نظام حكم متكامل  ،ميتلك مناعة �ضد االنقالبات
الع�س���كرية  ،ومغامرات ال�س���يطرة على الق�ص���ر
اجلمهوري ودار الإذاعة لبث البيان رقم واحد.
�ص���وت اجلاك���وج بوج���ود الكاتيو�ش���ا
،وا�س���تخداماتها املتع���ددة يف ظ���ل التوت���رات
املحلي���ة والإقليمي���ة ،مل ي�س���معه �أحد يف �س���وق
ال�صفافري  ،فجميع القوى ال�سيا�سية والأطراف
امل�ش���اركة يف احلكوم���ات املتعاقب���ة غ�ي�ر معنية
مبا يج���ري يف ال�ش���ارع� ،إنها من�ش���غلة باختيار
�شخ�ص���ية غ�ي�ر جدلي���ة ت�س���مح با�س���تخدام
الكاتيو�شا ال�صديقة

 زيد �سامل
مل جت ��د الدع ��وات الت ��ي �أطلقه ��ا نا�ش ��طون ومدون ��ون
و�ص ��حافيون عرب مواقع التوا�ص ��ل االجتماعية ب�ش� ��أن
�أهمي ��ة ان�س ��حاب املتظاهري ��ن م ��ن �س ��احات وميادي ��ن
االحتج ��اج ،ب�ش ��كل م�ؤق ��ت ،ب�س ��بب تف�ش ��ي فريو� ��س
"كورون ��ا" ،اهتمام� � ًا م ��ن قبل املحتجني واملعت�ص ��مني
يف خيم �س ��احة التحرير ببغداد ومدن و�س ��ط وجنوبي
الب�ل�اد ،معتربي ��ن �أن ان�س ��حابهم يعن ��ي نهاي ��ة "الثورة
العراقية".
واتخ ��ذت ال�س ��لطات يف الع ��راق �سل�س ��لة ق ��رارات ملن ��ع
انت�ش ��ار فريو� ��س "كورون ��ا" ،ومنه ��ا �إغ�ل�اق قاع ��ات
االحتف ��االت واملقاه ��ي واملطاع ��م ،وحظ ��ر التجمع ��ات
الكب�ي�رة مب ��ا فيه ��ا التظاه ��رات ،وفر� ��ض �إج ��راءات
م�ش ��ددة على ال�س ��فر بني بع�ض حمافظات البالد ،خا�صة
اجلنوبية منها ،كالب�صرة والنجف وكربالء� ،ضمن حزم
قرارات اتخذتها ،بعد �أيام من �إيقاف الدوام الر�سمي يف
املدار�س واجلامعات واملعاهد ،ووقف ال�سياحة الدينية،
و�إغ�ل�اق الأماك ��ن املقد�س ��ة ،فيما فر�ض ��ت ال�س ��لطات يف

�إقليم كرد�ستان �شمايل العراق حظر ًا �شام ًال للتجوال يف
�أكرب مدينتني� ،أربيل وال�سليمانية ،بالتزامن مع ت�سجيل
املزيد من حاالت الإ�صابة بالفريو�س.
وبالرغم من ذلك ،ال يجد املتظاهرون �أن خطر الفريو�س
يدع ��و �إىل تعلي ��ق االحتجاج ��ات يف الع ��راق ،بح�س ��ب
النا�ش ��طة م ��ن بغ ��داد �س ��ارة مزه ��ر ،الت ��ي قال ��ت �إن
"املتظاهرين اتفقوا على عدم االن�س ��حاب من �س ��احات
االحتجاج ��ات ،ال �س ��يما بع ��د �أن متكن ��وا م ��ن توف�ي�ر
املطهرات و�أدوات التعقيم والكفوف الطبية والكمامات،
وحالي� � ًا ي�س ��تمرون باحتجاجاته ��م ال�س ��لمية ولكن على
م�س ��توى عال من احلذر" ،مبينة �أن "الفرق الطبية التي
جتوب ال�س ��احة يومي ًا وتفح�ص املتظاهرين مل ت�س ��جل
�أي حالة م�صابة بني �صفوف املحتجني".
ولفت ��ت �إىل �أن "االحتجاج ��ات يف الع ��راق �ست�س ��تمر
بالرغ ��م من كل التهديدات� ،س ��واء الأمنية �أو ال�ص ��حية،
لأن املتظاهرين يخ�ش ��ون من ا�ستهدافهم بعد االن�سحاب
ومالحقته ��م يف منازلهم واعتقالهم� ،أو حتى �ش ��ن حملة
اغتي ��االت بحقه ��م ،وبالت ��ايل فهم يج ��دون �أن �س ��احات
التظاهر هي املكان الأكرث �أمن ًا بالن�سبة لهم".

"�ألي�س في بغداد"� ..ساحة التحرير المدينة الفا�ضلة
 متابعة :االحتجاج

تختلف لوحة " �ألي�س في بغداد " ،
في عنوانها ،عن الرواية االنجليزية،
والم�سل�سل الياباني «�ألي�س في بالد
العجائب» ،ب�شهرتهما العالمية ،حيث
تعتمد الن�سخة العراقية معاي�شة الواقع،
بد ً
ال عن الف�ضاءات الخيالية الوا�سعة.

ويروي الفنان النا�ش ��ط يف �ساحة التحرير،
مهدي العبيدي� ،أن فكرة الن�س ��خة العراقية،
م�س ��توحاة من الن� ��ص الذي كتب ��ه الروائي
العراق ��ي �ش ��اكر ن ��وري ،وال ��ذي �أطلق على
�س ��احة التحرير ت�س ��مية «مدينة �أفالطون»،
�أو «املدين ��ة الفا�ض ��لة» ،وم ��ن ه ��ذا املنطلق،
ا�س ��توحى الفن ��ان حممد عالء الدي ��ن ،فكرة
الدخ ��ول �إىل بالد العجائب ،من نفق �س ��احة
التحري ��ر ،ولي� ��س م ��ن حف ��رة الأرن ��ب ،يف
الن�صو�ص العاملية.
وي�ض ��يف الفن ��ان العبي ��دي ":كان هن ��اك

�أما النا�ش ��ط ال�سيا�س ��ي واملحتج �أيهم ر�ش ��اد ،فقد �أ�ش ��ار
�إىل �أن "جه ��ات خريي ��ة ومنظمات جمتم ��ع مدين و ّفرت
للمتظاهري ��ن يف بغ ��داد كمام ��ات والكثري م ��ن الأدوات
ال�ص ��حية النافع ��ة ملن ��ع الإ�ص ��ابة بفريو� ��س "كورونا"
امل�س ��تجد ،خ�ل�ال اليومني املا�ض ��يني ،وجراء ذل ��ك �ألغى
املتظاهرون فكرة االن�سحاب التي كانوا قد تناق�شوا بها
خالل الأيام املا�ضية".
و�أو�ض ��ح �أن "غالبي ��ة الف�ص ��ائل امل�س ��لحة والأح ��زاب
ال�سيا�س ��ية الت ��ي تق ��ف بال�ض ��د م ��ن احل ��راك ال�ش ��عبي
يف الع ��راق الراف� ��ض للنظ ��ام احلاك ��م ،تنتظ ��ر فر�ص ��ة
اال�س ��تيالء عل ��ى ال�س ��احات وامليادي ��ن الت ��ي يتظاه ��ر
فيها �ش ��باب الع ��راق ،من �أج ��ل �إجها�ض الث ��ورة و�إنهاء
االحتجاج ��ات ب�ش ��كل قطع ��ي ،وبالت ��ايل فه ��ذه احلقيقة
وا�ض ��حة لدى املتظاهرين ،وال يقبلون بتمكني الأحزاب
من ال�ساحات".
وال تختل ��ف الأو�ض ��اع يف النا�ص ��رية ع ّم ��ا يح ��دث يف
بغ ��داد ،فقد �أكد حامد معتز ،وهو متظاهر ويعت�ص ��م يف
خيمة اعت�ص ��ام و�س ��ط �س ��احة التظاهرات �أطل ��ق عليها
خيم ��ة "�أوالد ثنوة" ،ن�س ��بة �إىل والدة �أبرز النا�ش ��طني

العراقيني الذين قتلوا �أول �أ�سابيع االنتفا�ضة العراقية،
�أن "فكرة االن�سحاب ال تراود �أي متظاهر يف ذي قار ،وال
ميكن �أن ن�سمح للأحزاب والقوات احلكومية بال�سيطرة
عل ��ى الأماكن التي نتظاهر فيها" ،مبين� � ًا لـ"االحتجاج"،
�أن "�أي ان�سحاب يعني انتهاء الثورة ،وقد ننتظر ل�سنني
حتى تتجدد مرة �أخرى".
وكانت وزارة ال�ص ��حة  ،قد �أ�ص ��درت ،اجلمعة املا�ضية،
توجيه ��ات و�إجراءات وقائية م�ش ��ددة للح ّد من انت�ش ��ار
فريو� ��س كورونا اجلديد ،الذي حت ��ول �إىل وباء عاملي،
بعدم ��ا مت ت�س ��جيل � 10إ�ص ��ابات جدي ��دة يف ع ��دد م ��ن
املحافظات ،لي�ص ��ل عدد الإ�ص ��ابات يف عموم البالد �إىل
 93حالة م�ؤكدة.
و�س�ّي�ررّ ت قوات الأمن يف الإقليم دوريات يف ال�ش ��وارع،
تدع ��و املواطن�ي�ن عرب مك�ب�رات ال�ص ��وت اىل الإ�س ��راع
يف الع ��ودة �إىل منازله ��م .و�س ��جلت الدوائ ��ر ال�ص ��حية
يف الإقلي ��م ،حت ��ى �أم� ��س الأول ال�س ��بت� 8 ،إ�ص ��ابات
جديدة بالفريو�س يف حمافظة ال�س ��ليمانية ،لي�صل عدد
الإ�ص ��ابات يف حمافظات الإقليم �إىل  27حالة ،من �ضمن
املجموع الكلي للإ�صابات يف عموم العراق.

الطالبة �شفاء تداوي جراح العراقيين

نقا�ش حول اللوحة وم�ضمونها وت�سميتها،
كونه ��ا ال حتتوي على تفا�ص ��يل عن �س ��احة
التحري ��ر» ،فيم ��ا ر�أى الفن ��ان املنف ��ذ حممد
عالء الدين� ،أن اللوحة جت�س ��د مدخل الفتاة
�ألي�س �إىل «ب�ل�اد العجائب» يف العراق ،و�أن
اللوحات املنت�ش ��رة حوله ��ا ويف �أماكن عدة
م ��ن �س ��احة التحري ��ر ،قد تعط ��ي انعكا�س� � ًا
تف�ص ��يلي ًا لطبيع ��ة احلي ��اة يف «اجلمهورية
الأفالطوني ��ة» ،وعن ��د الدخول �إىل ال�س ��احة
تتك�شف الوقائع ب�شكل وا�ضح.
الت�ضامن الجمعي

ويتط ��رق العبي ��دي �إىل م ��ا ت ��راه «�ألي�س»،
وتعجب به ،و�أهم �شيء الت�ضامن اجلمعي،
و�إلغاء كل ما له �صلة بالطائفية ،واملناطقية،
والطبقية ،فالكل واحد ،والواحد هو الكل،
فيم ��ا يت�س ��ابق املعت�ص ��مون �إىل �أن تك ��ون
مدينتهم النموذجية يف نظافتها وت�شجريها
وحدائق ال ��ورد فيها ،وطرق تقدمي الأغذية
للجميع ،متظاهرين ومعت�ص ��مني� ،إ�ض ��افة
�إىل الرعاية ال�ص ��حية ،وال ��دورات الثقافية
والريا�ضية والتعليمية ،وانت�شار البالونات
امللونة التي حتمل �أ�س ��ماء و�ص ��ور �ضحايا
االنتفا�ضة ،وغريها.
كما جت�س ��د اللوحات وال�صور املنت�شرة يف
ال�ساحة ،حركة الت�ضامن والتعاون من قبل
ال�س ��كان ،و�إمداد ال�س ��احة بكل ما حتتاجه،
م ��ن �أغذي ��ة و�أغطي ��ة وفرا� ��ش ومالب� ��س،
فيما توجد يف ال�س ��احة �صفوف تدري�سية،
ودورات تقوي ��ة للطلبة ،من داخل ال�س ��احة
وخارجها.
محطة ا�ستراحة

ويقول العبيدي� ،إن خدمات �ساحة التحرير
مفتوحة ل ��كل العراقيني ،مبا فيها اخلدمات
الطبي ��ة ،وب�إ�ش ��راف �أكف�أ الأطب ��اء ،كما تعد
حمطة ا�سرتاحة للمتظاهرين واملعت�صمني،
ال�سيما وهي متتد �إىل �شاطئ دجلة.
ويخت ��م " :جت ��د �ألي� ��س يف بغ ��داد ،الت ��ي
متثلها �ساحة التحرير ،كل ما ي�سر ويعجب
من حياة مدنية راقية تزخر ب�أنواع الفنون
والآداب و�شتى جماالت الإبداع " .
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حت ��ب طالب ��ة كلية الط ��ب �أن يطلق عليها ا�س ��م
«�ش ��فاء» ،من قبل متظاهري ومعت�صمي �ساحة
التحرير ببغ ��داد ،التي جتدها عراق ًا م�ص ��غر ًا،
تتج�س ��د فيه كل التطلع ��ات لعراق الغ ��د ،الذي
يرن ��و �إلي ��ه �ش ��باب انتفا�ض ��ة �أكتوب ��ر ،فيم ��ا
توا�ص ��ل عملها املي ��داين كونها م�س ��عفة طبية،
حت ��ى يف ازدح ��ام التظاه ��ر ،لإبداء امل�س ��اعدة
يف احل ��االت الت ��ي ال حتتاج النق ��ل �إىل املفارز
اجلوالة �أو الثابتة.
كانت بداية «�ش ��فاء» م ��ع التظاهرات يف �أواخر
�أكتوب ��ر املا�ض ��ي ،فمعان ��اة املتظاهري ��ن ه ��ي
معاناتها نف�سها ،وما يطالبون به هو ما تتمناه
نف�س ��ه ،وعندم ��ا دخلت ه ��ذا «الع ��امل الرحب»،
كم ��ا ت�س ��ميه ،وجدت حي ��اة �أخ ��رى ،بعيدة عن
الي�أ� ��س ،واالكتف ��اء بالتمني ��ات ،يف �أن يحق ��ق
الآخ ��رون حت�س ��ن ًا يف احلي ��اة االقت�ص ��ادية

والعلمي ��ة واملجتمعي ��ة ،فذل ��ك ه ��و ما ي�س ��عى
�شباب االنتفا�ضة �إىل حتقيقه.
تقول �شفاء ،وهي تعتمر غطاء الر�أ�س الرجايل
«ال�ش ��ماغ»� :أن ��ا �إن�س ��انة علمي ��ة وواقعية ،وال
�أحت ��دث ع ��ن �أف�ل�ام «الأك�ش ��ن» ،و�إمن ��ا وجدت
هن ��ا حقيق ��ة ملمو�س ��ة للت�ض ��حية والإيث ��ار
واملحب ��ة املتبادل ��ة ب�ي�ن اجلميع ،ف ��كان قراري
االن�ض ��مام �إىل فرق الإ�سعاف الطبية اجلوالة،
�إ�ض ��افة �إىل م�ش ��اركتي يف التظاهرات ،ال�سيّما
تظاهرات ال�س ��يل اجلارف التي ينظمها الطلبة
اجلامعيون كل يوم �أحد.
وع ��ن موق ��ف عائلته ��ا م ��ن ه ��ذه امل�ش ��اركات
وخطورته ��ا ،تو�ض ��ح «�ش ��فاء»� ،أن والديه ��ا
ربياها عل ��ى حرية القرار ،م ��ع �إبدائهما بع�ض
املالحظ ��ات الت ��ي تتعل ��ق بحر�ص ��هما ،وعل ��ى
العموم نحن ل�س ��نا عائلة منغلق ��ة ،بل متفهمة،
ورمب ��ا كان وال ��داي يتمنيان القيام مب ��ا �أقوم
به ،لو كانت الفر�ص ��ة متاحة �أمامهما� ،أو كانت

الظ ��روف كما ه ��ي الآن ،وتعرب عن �س ��عادتها
حل�ض ��ورهما بع� ��ض الفعالي ��ات يف �س ��احة
التحرير.
وال يفوت �ش ��فاء �أن تذك ��ر �أن والديها طبيبان،
وكثري ًا ما كانا يتحدثان عن �أطباء الثمانينيات
يف الع ��راق ،باعتبارهم من �أف�ض ��ل الأطباء يف
الع ��امل ،و�أن ظروف ومعان ��اة احلرب العراقية
الإيراني ��ة �أك�س ��بت الطبي ��ب العراق ��ي الكث�ي�ر
من اخل�ب�رة واملعرف ��ة� ،إ�ض ��افة �إىل امل�س ��توى
التدري�سي العايل الذي ي�ضاهي مثيله يف �أرقى
اجلامعات العاملية.
وت�ض ��يف �أنه ��ا وهي تدر� ��س الطب ،اكت�س ��بت
الكث�ي�ر من اخل�ب�رات واملهارات ،الت ��ي مت ّكنها
من ت�شخي�ص ومعاجلة حاالت مر�ضية معقدة،
ال يكت�س ��بها الطبيب �إال بعد ممار�س ��ات كثرية،
فيم ��ا تعالج مف ��ارز التحري ��ر الطبية ع�ش ��رات
احل ��االت يومي� � ًا ،وب�إ�ش ��راف �أف�ض ��ل الأطب ��اء
التخ�ص�صيني.
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نرف�ض تحويل العراق �إلى �ساحة اقتتال دولي

متظاهرو النجف :باقون على احتجاجنا ومنت�صرون و�إنكم
و"كورونا" ذاهبون
متابعة االحتجاج
�أ�ص ��در متظاه ��رو حمافظ ��ة النج ��ف ،
بيان� � ًا ب�ش� ��أن جمم ��ل تطورات الأو�ض ��اع
ال�سيا�س ��ية ،وم ��ا يج ��ري م ��ن حماوالت
الحت ��كار ال�س ��لطة  ،وعج ��ز احلكومة عن
مواجه ��ة فايرو� ��س " كورون ��ا " وج ��اء
يف البي ��ان الذي ح�ص ��لت االحتجاج على
ن�سخة منه :
يف الوق ��ت ال ��ذي مير في ��ه بلدن ��ا العزيز
بظ ��روف ا�س ��تثنائية خط�ي�رة ن�ؤك ��د م ��ا
ي�أتي:
 -١يف ّ
ظل خماطر انت�ش ��ار وباء كورونا
أرواح املواطنني
ال �س ��مح الله وتهدي ��ده � َ
وتداعياته على اقت�ص ��ادنا ّ
اله�ش املنهوب
والهب ��وط املخي ��ف لأ�س ��عار النف ��ط ،ف�إن
الواق ��ع ال�ص ��حي املتهال ��ك �أثب ��ت م ��ن
جدي ��د �أنّ الق ��وى احلاكم ��ة التي �س ��رقت
تخ�صي�ص ��اته املاليّة م�ص ّرة على التالعب
ب� ��أرواح املواطنني وم�س ��تقبلهم ،يف ظل
نق�ص القدرة اال�س ��تيعابية للم�ست�شفيات
مبان
يف الطوارئ الكبرية وعدم �إن�ش ��اء ٍ
خم�ص�ص ��ة حل ��االت الأوبئ ��ة واحلج ��ر
ال�ص ��حي يف كل حمافظ ��ة ،وانتظ ��ار
الهبات وامل�س ��اعدات الدولية ،ف�ض�ل ً�ا عن
هُ ��زال �أداء خل ّي ��ة الأزم ��ة يف كث�ي�ر م ��ن
املواق ��ف ،وك�أنّ هذه الطبقة م�ص� � ّرة على
بلوغ العراق حالة "الدولة التائهة".
نو ّد هنا �أن ن�ش ��يد بدور املالكات ال�صحية
امليداني ��ة والعامل ��ة عل ��ى الأر� ��ض يف
امل�ست�ش ��فيات واملختربات الطبية ونقاط
الفح� ��ص احلدودي ��ة ،و�ش ��جاعتهم يف
حتم ��ل �أعب ��اء مواجه ��ة الوب ��اء ،وعل ��ى
احلكومة توفري و�سائل احلماية ال�صحية
له ��م .كم ��ا ندع ��و املواطن�ي�ن �إىل التعاون
مع الإجراءات ال�ص ��حيّة املعلن ��ة واتخاذ
الو�س ��ائل الوقائية بجدية وعدم التهاون
مع هذا الوباء اخلطري ،وندعو الله تعاىل
�أن يج ّنب �شعبنا املظلوم �أيّ مكروه.
 -٢ال ت ��زال الطبق ��ة ال�سيا�س ��ية احلاكم ��ة
ت�ؤك ��د �إ�ص ��رارها عل ��ى تعري� ��ض الب�ل�اد

للخطر املحدق  -مع دخول الثورة �شهرها
ال�س ��اد�س وما يتعر�ض ل ��ه املحتجون من
قت ��ل وخطف وقم ��ع  -بتع ّمدها ت�س ��ويف
املطالب وبال ��ذات تعطيل �إ�ص ��دار قانون
االنتخاب ��ات وامل�ص ��ادقة علي ��ه ،وع ��دم
حتديد موع ��دي االنتخابات وحل جمل�س
الن ��وّ اب ،والإ�ص ��رار عل ��ى ع ��دم متري ��ر
موازنة العام احل ��ايل ،وحماوالت بع�ض
الق ��وى املدّعي ��ة متثيل ال�ش ��يعة وال�س ��نة
والك ��رد مللم ��ة م�ش ��اريع املحا�ص�ص ��ة من
جديد ،وال�س ��عي املحم ��وم لتمرير بع�ض
الأ�س ��ماء لرئا�س ��ة جمل� ��س ال ��وزراء ممن
�س ��بق �أن رف�ض ��تهم �س ��احات االعت�ص ��ام
العراقي ،لعدم مطابقتهم
و�سائر ال�ش ��عب
ّ
�ش ��روط املرحل ��ة االنتقالي ��ة املطلوب ��ة..

�أو حماول ��ة الإبق ��اء على رئي� ��س حكومة
القنا�صني عادل عبد املهدي يف من�صبه...
وبن ��اء على ذل ��ك وبالنظر لتحاي ��ل الكتل
ال�سيا�س ��ية احلاكم ��ة بجع ��ل اختي ��ار
رئي� ��س ال ��وزراء "عقب ��ة" و"ع ��ذر ًا"
للت�س ��ويف واملماطل ��ة ..ف�إنن ��ا نطال ��ب
رئي� ��س اجلمهوريّة بااللتزام بالد�س ��تور
واالنتق ��ال �إىل احلل ال�ض ��روريّ الوحيد
املتبق ��ي يف يده حالي� � ًا وهو تطبيق املادة
( /٧٦ثالث� � ًا) بالإع�ل�ان عن ّ
مر�ش ��ح جديد
لرئا�س ��ة الوزراء من دون تعليق �س ��لطته
يف ذل ��ك عل ��ى �إرادة الكتل ال�سيا�س� �يّة وال
عل ��ى ق�ض ��ية "الكتلة الأك�ب�ر" التي انتفت
د�ستوري ًا.
 -٣ن�س ��تنكر حتوي ��ل العراق �إىل �س ��احة

اقتت ��ال دو ّ
يل ونرف� ��ض حم ��اوالت ج� � ّر
الق ��وات الأمريكي ��ة حلرب داخ ��ل العراق
يك ��ون �ض ��حيتها �أبناء �ش ��عبنا ،كما ندين
أمريكي على مق� � ّرات اجلي�ش
االعت ��داء ال
ّ
ال�شعبي ومطار كربالء ،ونح ّمل
واحل�شد
ّ
�أحزاب ال�سلطة احلاكمة ورئي�س الوزراء
امل�س ��تقيل م�س� ��ؤوليّة ترك الأمور �س ��ائبة
وغياب احلزم يف فر�ض احرتام ال�سياد َة
العراقيّة على اجلميع و�ضرورة ال�سيطرة
مركزي� � ًا عل ��ى ّ
كل الق ��وات الع�س ��كريّة
والأجه ��زة الأمنيّة وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بيد
الدولة.
 -٤ندعو الثوّ ار املعت�ص ��مني �إىل االلتزام
بالوقاية ال�ص ��حيّة يف �ساحات االعت�صام
ونطال ��ب ال�س ��لطات املخت�ص ��ة بتوف�ي�ر

احلماي ��ة ال�ص ��حيّة الالزم ��ة لل�س ��احات
ونح ّم ��ل الق ��وى احلاكم ��ة م�س� ��ؤوليّة �أيّ
خط ��ر وبائي يتع ّر�ض له املعت�ص ��مون يف
خيامه ��م لأ ّنها ه ��ي امل�س� ��ؤولة مبماطلتها
وت�س ��ويفها عن بقاء ال�شباب املنتف�ض يف
خيامه ��م من ��ذ �ش ��هور وهي م�س� ��ؤولة عن
تعري�ض ��هم وتعري�ض حياة ّ
كل العراقيني
للخط ��ر ،كم ��ا نح ّذره ��ا م ��ن ا�س ��تغالل
ظ ��رف فريو�س "كورون ��ا" لاللتفاف على
ا�س ��تحقاقات الث ��ورة ،ون�ؤك ��د يف ه ��ذا
ال�ش� ��أن �أنّ الث ��وّ ار يحتفظ ��ون بو�س ��ائل
ت�ص ��عيدية �س ��لميّة كبرية نعل ��ن عنها يف
الوق ��ت املنا�س ��ب .ولتعلم ��وا �أ ّنن ��ا باقون
عل ��ى احتجاجن ��ا ومنت�ص ��رون و�أنك ��م
و"كورونا" ذاهبون.

التغيري على طريقة الالتغيري !
 مهند الرباك
فيما تت�ص ��اعد انتفا�ضة ت�ش ��رين البطولية رغم �أنواع
املواجهات الدموية و االرهابية املتفننة ،ت�سري�أجهزة
احلكم الذي ا�ستلمته اجلماعات امل�سلحة من الأحزاب
احلاكمة التي �ص ��ار ق�س ��م منه ��ا يعار� ��ض الإجراءات
اجلاري ��ة  . .حت ��ى �ص ��ارت اجلماع ��ات امل�س ��لحة و
�صراعاتها بينها هي احلاكمة الفعلية.
ترى �أو�ساط تزداد ات�ساع ًا ،ب�أن احلكّام الذين ا�ستلموا
مقالي ��د احلكم من الأمريكان باتف ��اق مع اجلريان ،هم
الذين اليزالون يفكّرون بعقلية ذلك الزمن يف مواجهة
ال�ش ��عب حني كان مغ ّيب� � ًا ،لأنهم اليدرك ��ون التطورات
التي عا�ش ��تها الأجيال اجلديدة طيلة �سبعة ع�شر عام ًا
�س ��وا ًء م ��ن حي ��اة قا�س ��ية م�ؤمل ��ة او من ال ��دور الفاعل
لع�ص ��ر االنرتنت و تطبيقاته املتنوعة و الف�ضاء الذي
�شكّل درع ًا واقي ًا لأنواع متزايدة من االنرتنت ،الع�صر
زودها ب�أنواع املعارف،
الذي ّ
حول العامل و �شعوبه و ّ
و بك�ش ��ف حقائق كثرية عما دار و يدور يف اخلفاء ،و
الذي �ص� � ّعد و �س ّرع االت�ص ��االت و كل العمليات احل ّية
يف العامل ،و احلكّام على جمودهم ،الجئني اىل العنف
و الإرهاب يف مواجهة ال�شعب.
�إن التغيري الفعلي الميكن �أن يتحقق دون البدء الفعلي
املعلن بـ :
ً
ـ معاقب ��ة قتل ��ة املتظاهرين ن�س ��اء و رج ��اال و تقدميهم
للعدال ��ة علن ًا� ،ض ��مان العالج و التعوي� ��ض للجرحى،
اطالق �سراح املخطوفني و املغ ّيبني و تعوي�ضهم.
ـ ن ��زع ال�س�ل�اح الف ��وري م ��ن امليلي�ش ��يات و �إلغائها ،و
ح�ص ��ر ال�سالح بالقوات امل�س ��لحة احلكومية (اجلي�ش
و ال�ش ��رطة)  - ،بعد �أن فتّت نظام املحا�ص�ص ��ة القوات
كون �أنواع القوات
امل�س ��لحة و جعلها على مقا�س ��ه ،و ّ
(احلكومية) ب�ض ��م جماعات م�س ��لحة لها  ،تتحكم بها
الكت ��ل احلاكم ��ة  . . -حت ��ى يتحقق مناخ �آمن ي�ص ��ون
حرية و كرامة املواطن و ل�ض ��مان �إج ��راء الإنتخابات
املبكرة بعدل و نزاهة.
ـ الغاء املكاتب االقت�ص ��ادية للأحزاب احلاكمة و تقدمي
املتحكمني بها لعدالة وطنية ـ دولية معروفة بنزاهتها،
و ا�س�ت�رجاع الأموال الفلكية التي ُنهبت و خا�ص ��ة من
(مزاد العملة) و �إعادة هيكلة و �ضبط املزاد على قانون
ت�شكيله و وفق امل�صلحة العامة للوطن.
ـ الب ��دء بتق ��دمي كب ��ار حيتان الف�س ��اد للعدال ��ة العلنية
الوطني ��ة ـ الدولي ��ة ،و ا�س�ت�رجاع الأم ��وال الفلكي ��ة
املنهوبة.
و �إ ّال �س ��يبقى (التغيري الت�أريخي) التغيري ،بل و�سيلة
�سيحول االنتفا�ضة
من و�سائل التجميل الهابط ،الذي
ّ
برجاله ��ا و ن�س ��ائها و عوائلها ،من مظاهرات �س ��لمية
ّ
خم�ض ��بة بالدماء الزكية اىل ث ��ورة التبقي و
بطولي ��ة
ال تذر بعد �س ��قوط (املق ّد�س احلاكم) ب�أعني حتى �أفراد
الأحزاب و الكتل احلاكمة ذاتها

هتافات و�أهازيج المتظاهرين في رف�ض ال�صراع الإيراني – الأمريكي على ال�ساحة العراقية
ذي قار  /ح�سني العامل

ركزت هتافات و�أهازيج و�شعارات
المتظاهرين العراقيين ومنذ
انطالق تظاهرات الأول من ت�شرين
على ا�ستعادة �سيادة الوطن ورف�ض
�أي تدخل دولي �أو اقليمي ب�ش�ؤونه
الداخلية  ،فيما عبرت عن رف�ض
ال�شعب العراقي ال�شديد لما يدور
من �صراع �إيراني – �أمريكي على
ال�ساحة العراقية  ،التي باتت
ب�سبب �ضعف �إرادة الحكومية
العراقية ملعب ًا وميدان ًا حربي ًا
للطرفين واتباعهما.

فقد �أعرب متظاهرو العراق ومن بينهم متظاهرو
ق�ض ��اء ال�ش ��طرة املعروفون ب�أهازيجهم الثورية
ع ��ن رف�ض ��هم ت�ص ��فية احل�س ��ابات الدولي ��ة على
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة وعربوا عن ذل ��ك ب�إهزوجة
مع�ب�رة ردّدوه ��ا يف ي ��وم االثن�ي�ن (  30كان ��ون
الأول . )2019
بـكـاعنه دوم الدول متحا�س ��به  ،ودوم رايح بيها
ابن اخلايبه
باحل ��رب ق ��اده ت�ص�ي�ر  ،وال�ي�روح اب ��ن الفقري ،
ميوت والقائد ِيطول �شاربه
القاده جتار احلروب ورابحه  ،ودوم ولد امللحه
بيهم طايحه
امري ��كا وايران ب�ص ��راع  ،بغري دم وغ�ي�ر كـاع ،
القادة تقب�ض والفقري بفاحته.
فيما ردّد متظاهرو �س ��احة التحرير يوم اجلمعة

( � 13آذار  ) 2020عق ��ب ق�ص ��ف الط�ي�ران
االمريك ��ي لع ��دد م ��ن مع�س ��كرات �أحد الف�ص ��ائل
امل�س ��لحة املح�سوبة على احل�ش ��د ال�شعبي والتي
يعتقد �إنه ��ا متورطة بالهجوم ال�ص ��اروخي على
مع�س ��كر التاجي حيث قتل  3ع�سكريني من قوات
التحالف الدويل اثن ��ان منهم �أمريكيني وجمندة
بريطانية:
حرب امريكا  ،وحرب ايران  ،ب�س دمنه الطايح
كل االطراف �إيفكرون ب�س بامل�صالح
يا ما ارخ�ص �شي عدنه الدم
طاح �إلثامك يلما تفهم
�شهداء احل�شد وت�شرين كلهم باجلنه
دمكم من دمنه
*
هذه ال�صوت من التحرير للح�شد ال�شعبي

دمكم �أ�شرف و�أطهر حيل من دم احلزبي
تروحلكم فدوه القاده � ،إلرخ�صكم �إنتوا ا�سياده
واليت�شمت بالدم الطاح ال ميمثلنه
دمكم من دمنه
يف ح�ي�ن ردد متظاهرو ال�ش ��طرة يوم ال�س ��بت (
� 14آذار  ) 2020لرف� ��ض تبعية بع�ض الف�ص ��ائل
امل�س ��لحة املح�سوبة على احل�ش ��د ال�شعبي للقرار
الإيراين :
ب�س ابن العراق يقود ح�شده وي�صبح الراعي
الياخذ كلمته من ايران خله ي�شيل من كـاعي
عِ ْد غريي عب ��د وعليه قائد  ،باﭽـر يدخل لطهران
�شارد
معروفه القياده �إذيول لي�ش انعيد ما داعي
*
للدولة احنه زمله انريد ميه العيله ما تعرب

مـكيول املثل معروف بَوَّ ْل خفـكه طري احلر
ما م�ش �سياده بهل بلد واحلايط ان�صي�ص
يلغي ��وي انت م ��و مالت قي ��اده  ،لبي ��ت الطني ما وردد متظاه ��رو �س ��وق ال�ش ��يوخ يف �س ��احة
ظلت �سياده
احلبوب ��ي ي ��وم اجلمع ��ة ( � 13آذار ) 2020
للت�ض ��امن م ��ع ف�ص ��ائل احل�ش ��د ال�ش ��عبي الت ��ي
يوميه الق�صف بالبيت  ،وانته �إبْوَ َنه ت�ستنكر
فيم ��ا ردد متظاه ��رون �آخرون يوم ال�س ��بت (  14تعر�ض ��ت مع�س ��كراتها للق�ص ��ف من قبل القوات
اذار : ) 2020
االمريكي ��ة حيث جرى ا�س ��تهداف مق ��رات تابعة
مام�ش �سياده بهل بلد واحلايط ان�صي�ص
لكتائ ��ب حزب الل ��ه وبع�ض املع�س ��كرات التابعة
ترامب يق�صف من جهة ومن جهة االيراين
للح�ش ��د ال�ش ��عبي يف حمافظات بغ ��داد وكربالء
َح ْل َبه و�صفت بني الدول مبيوعه كـيعاين
وبابل والرمادي و�س ��امراء يف ي ��وم اخلمي�س (
والري�س الطرطور  ،ي�ستنكر ومطمور
 12اذار : )2020
ياحل�ش ��د والله ما نن�ساكم � ،ساحة احلبوبي كلها
ما م�ش �سياده بهل بلد واحلايط ان�صي�ص
وياكم
*
املوت ب�س عالفقره يفرت  ،انعل ال�شيطان االكرب
من ثرنا على الباع الوطن جـنتوا تلومونا
دا�ست �إعليها ال�سيادة �شمالكم
يا عمي ذوله بال �شرف ملته تفهمونه
عراق
�شوفوا احلال �إ�ش�صار  ،يا هو �إ�شتهانه وغار

وردد متظاه ��رو النج ��ف ( ال امري ��كا وال ايران ،
تبقى حره هالـكـيعان) .
يف حني ردد متظاهرو مدينة ال�شطرة يوم ال�سبت
(  28كانون االول :) 2019
( يا وطن مرفو�ض كلمن ما ي�ص ��ونك يا وطن ) و
( مرني ��د اللي يذل للغرب ويبيع االوطان  ،مرنيد
اللي يِّجوع ال�شعب وي�شبع ايران ) ،وذلك للتعبري
عن رف�ضهم لكل �سيا�سي تابع للدول االجنبية.
وم ��ن جانبه ��م �أخ ��ذ النا�ش ��طون والداعم ��ون
للتظاه ��رات عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
يتن ��درون ويتهكمون ب�س ��خرية مُرة على مواقف
احلكوم ��ة العراقية من تبادل �إي ��ران واالمريكان
الق�ص ��ف اجل ��وي وال�ص ��اروخي على االرا�ض ��ي
العراقي ��ة  ،حت ��ى ان البع� ��ض م ��ن العراقي�ي�ن
ب ��ات ي�ص ��ف الع ��راق ( كبل ��د ي�ست�ض ��يف ك�أ� ��س
الع ��امل للح ��روب ) ،وذلك بع ��د �أن تبادل ��ت �إيران
واالمريكان الق�ص ��ف اجلوي وال�ص ��اروخي على
الأرا�ض ��ي العراقية يف الن�ص ��ف الأول من كانون
الثاين . 2020
فيما كتب نا�ش ��ط �آخر �ساخر ًا "بعد تكرار انتهاك
ال�س ��يادة العراقي ��ة م ��ن قب ��ل �أمري ��كا و�إي ��ران ،
الربملان العراقي ي�ص ��وت على طرد العراقيني من
العراق ل�ضمان عدم ازعاج الطرفني".
يف ح�ي�ن كتب �أح ��د رواد الفي�س بوك �أن " وزارة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة تدر�س �إيق ��اف ايجار ملعب
الع ��راق اىل امريكا وايران والطلب منهما �إجراء
مباراتهما يف �أرا�ض �أخرى".
وكان ��ت ح ��دة التوت ��ر ب�ي�ن �أمري ��كا و�إي ��ران ق ��د
ت�ص ��اعدت ب�ص ��ورة كب�ي�رة عق ��ب مقت ��ل املتعاقد
الأمريكي من �أ�صول عراقية نور�س حميد بهجوم
�ص ��اروخي على قاعدة ( كي وان ) الع�سكرية يف
مدينة كركوك يف الـ (  27من كانون الأول 2019
) � ،إذ اته ��م االمري ��كان كتائ ��ب حزب الل ��ه العراق
بتنفي ��ذ الهجوم  ،وق ��د بد�أت التداعيات ب�ض ��ربة
�أمريكية ا�س ��تهدفت خم�س ��ة مواقع لكتائب حزب
الله العراق على الأرا�ض ��ي العراقية وال�س ��ورية،
�أدت �إىل مقت ��ل وج ��رح الع�ش ��رات  ،ث ��م الغ ��ارة
القاتل ��ة التي ا�س ��تهدفت موكب قائد ق ��وة القد�س
يف احلر� ��س الث ��وري الإي ��راين اجلرنال قا�س ��م
�س ��ليماين قرب مطار بغداد ،و�أ�س ��فرت عن مقتله
مع نائب رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي �أبو مهدي
املهند� ��س و�أربع ��ة �ض ��باط �إيراني�ي�ن ومراف َق�ي�ن
عراق َي�ي�ن ،ومل تنته بالرد الإيراين الذي ا�ش ��تمل
على �إطالق � 22ص ��اروخ ًا بالي�ستي ًا �ضد قاعدتني
عراقيتني ت�س ��تخدمهما قوات �أمريكية يف الأنبار
وكرد�ستان.

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )125ال�سنة االوىل  -االثنني (� )16آذار 2020

Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

يوميات �ساحة التحرير

أسبريسو

ن�����س��اء ي��ن�����ش��رن اخل�ي�ر وال�����ص��م��ود ب�ي�ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن
على رغم عنف القوات االمنية ور�صا�ص قوات ال�شغب ،وحتري�ض بع�ض اجلماعات امل�سلحة ،وعمليات اخلطف والقتل �إال
�أن ذلك مل مينع الن�ساء من التظاهر والتواجد يف �ساحة التحرير و�سط العا�صمة بغداد ،وبعد مرور اكرث من خم�سة ا�شهر،
جند هناك ق�ص�صا عن ن�ساء �ساهمن ب�شكل كبري يف دعم االحتجاجات� .شيماء طبيبة يف �إحدى املفارز الطبية يف �ساحة
تي�سر من �أجل البقاء وال�صمود ،من
التحرير تكر�س وقتها وجهدها خلدمة املتظاهرين ،فت�س��عف امل�صابني وتقدم لهم ما ّ
الطعام وال�ش��راب والدواء� ،إ�ض��افة �إىل الدعم والت�شجيع املعنوي عرب و�سائل التوا�ص��ل االجتماعي ،باعتبارها �شخ�صية
اجتماعية معروفة يف ال�شارع العراقي.
 متابعة االحتجاج
وعل ��ى رغ ��م التهدي ��دات الت ��ي
تعر�ض ��ت لها �شيماء �إال �أنها �صامدة
يف �س ��احات التظاه ��ر حت ��ى الآن،
تق ��ول�" :إ�ص ��راري عل ��ى البقاء يف
ال�ش ��ارع مع املتظاهرين ال ي�أتي من
كوين مواطنة نا�شطة �أو متظاهرة
فقط� ،إمنا ب�ص ��فتي طبيب ��ة عراقية
ت� ��ؤدي واجبها جت ��اه �أبن ��اء بلدها
فالطب مهنة �إن�س ��انية ت�س ��مو فوق
كل �شيء".
قرب ج�س ��ر اجلمهورية عند �ش ��ارع
�أبو نوا� ��س على �ض ��فاف نهر دجلة
�س ��قط املتظاه ��ر ذو ال� �ـ 16عام� � ًا
م�ص ��اب ًا بقنبل ��ة م�س ��يلة للدموع يف
ر�أ�س ��هِ � ،س ��ارعت امل�س ��عفة اجلوالة
�إ�سراء �إىل �إنقاذه ،حملت ُه وو�ضعت ُه
يف ح�ض ��نها حماول� � ًة �إ�س ��عافه
وه ��ي تتو�س ��لهُ�" :أرج ��وك ال مت ��ت
�س� ��أنقذك" ،فيب ��دد خوفه ��ا ر ّد فعله
وعدم خ�ش ��يته من املوت ،ثم يفارق
احلياة بني �أح�ضانها ،تلك اللحظات
كانت وقود ًا دفعها ملالزمة �س ��احات
التظاهر حتى هذهِ اللحظة .
خرجت �إ�س ��راء �إىل �ساحة التحرير
تلبية لن ��داء احلاج ��ة ملتربعي الدم
مع بداية تظاهرات ت�ش ��رين الأول،
ب�س ��بب كرثة اجلرحى وامل�صابني،
ث ��م وا�ص ��لت االحتج ��اج رد ًا عل ��ى
حج ��م القم ��ع ال ��ذي يتعر� ��ض ل� � ُه
املتظاهرون بح�سب قولها.
�إ�سراء �ش ��اركت يف دورة �إ�سعافات
�أولية وعملت م�سعفة جوالة بعدما
مات اثن ��ان من �أ�ص ��دقائها املقربني
يف تظاه ��رات الع ��راق ،وال ت ��زال

مرابط ��ة يف �ش ��وارع االحتجاجات
من ��ذ � 105أيام� ،إذ �أ�س ��عفت الكثري
م ��ن امل�ص ��ابني و�أنق ��ذت حي ��اة كرث
منهم.
مروة وزوجها يجل�س ��ان يف �ساحة
التظاه ��ر ،يفرت�ش ��ان عج�ي�ن اخلبز
وير�صانه �إىل التنور الذي ا�شرتياه
ّ
دينار عراقي.
بـ� 56ألف ٍ

زوج ��ان وثالثة �أطف ��ال ال ميتلكون
�س ��وى بي ��ت �ص ��غري يف �إح ��دى
ع�ش ��وائيات بغداد ،و�س ��يارة �أجرة
�أ�ش ��به باملُ ّ
زوج
عطل ��ة يعم ��ل عليه ��ا ُ
�وت يوم ��ه
م ��روة ليح�ص ��ل عل ��ى ق � ِ
ال ��ذي ال ي�ص ��ل �إىل � 10آالف دينار
عراق ��ي .وق ��د ا�ش�ت�رى الزوج ��ان
التنور الذي يفوق �س ��عره ُقدرتهما

ال�ش ��رائية ،تق ��ول م ��روة" :يذه ��ب
زوج ��ي �إىل العمل ب�س ��يارة �أجرته
مببلغ
خالل �س ��اعات النهار ،ويعود ٍ
زهي ��د ن�ش�ت�ري به الطح�ي�ن والغاز
ونقوم با َ
خل ِبز لتقدمي رغيف اخلبز
�إىل املتظاهرين".
ي�ض ��ع الزوج ��ان تنور اخلب ��ز عند
�إح ��دى اخلي ��م الت ��ي ُن�ص ��بت عل ��ى

 علي وجيه

جنب ًا �إىل جن ��ب مع زوجها وتقول،
"ح�س ��ن ًا مل ي ُك ��ن زوج ��ي ال�س ��بب
الوحي ��د لوق ��ويف هنا ،ف�أن ��ا �أعي�ش
يف بي � ِ�ت جت ��اوز ،حاول ��ت �أمان ��ة
بغداد م�صادرته �أكرث من مرة ،يكفي
�أن يك ��ون م�س ��تقبل �أبنائ ��ي عب ��ارة
عن بي ��ت جت ��اوز ،يح ��ق للحكومة
هدم ��ه وم�ص ��ادرته ب� ��أي حلظ ��ة،
كم ��ا �أنن ��ا عاج ��زون عن توف�ي�ر �أي
�ش ��يء ي�ض ��من لأطفالنا م�ستقبلهم،
�بب �آخ ��ر لبقائن ��ا حتى هذه
هذا �س � ٌ
اللحظ ��ة ،على رغم م ��ا واجهناه من
خطر البقاء" .ال تكاد ت�ش ��ق طريقك
يف �س ��احة التحري ��ر حت ��ى ت�س ��مع
�ص ��وتها ينادي ��ك كي ت�س ��اعدها يف
طه ��و الطع ��ام �أو تق�ش�ي�ر البطاطا،
ام ��ر�أة خم�س ��ينية تن�ص ��ب خيمتها
يف �س ��احة التظاه ��ر وتع ��د الطعام
للمتظاهري ��ن وي�س ��اعدونها بطيبة
خاط ��ر� .أم عل ��ي� ،أم لأربع ��ة �أبن ��اء
ا�ست�ش ��هدوا يف معارك العراق �ضد
تنظيم "داع�ش" الإرهابي ،خرجت
من ��ذ انطالق االحتجاجات و�ش� �دّت
ع ��ود خيمته ��ا يف �س ��احة التحري ��ر
بعدم ��ا تركته ��ا احلكوم ��ة العراقية
م ��ن دون دع ��م م ��ادي �أو تعوي� ��ض
عن فقدان �أبنائها ال�ش ��هداء� ،إال �أنها
ت�ؤكد "�أرف�ض �أن يقال �إنني خرجت
مقربة من �س ��اتر ج�سر اجلمهورية ،للمطالب ��ة بتعوي� ��ض ع ��ن �أبنائ ��ي
ت�ض ��يف م ��روة" :خرج ��تُ �إىل ال�ش ��هداء� ،أن ��ا خرج ��ت م ��ن �أج ��ل
التظاهرات بعد  25ت�شرين الثاين م�س ��تقبل �أجيال مقبلة� ،أما بالن�سبة
ع ��ام  2019بعدما �أ�ص ��يب زوجي �إيل فلم َ
يتبق من العمر �شيء".
بطل � ٍ�ق ن ��اريّ يف ي ��ده ،خ�ش ��يت �أن متظاهرون �شباب كثريون يعتربون
تكون هذه نهايت ��ه لهذا خرجت �إىل �أم علي �أم ًا لهم ،فهي تن�صحهم حني
�ساحة التظاهر".
يحتاجون �إىل ال ُن�ص ��ح ،وحتتويهم
ت�س � ُ
�تدرك م ��روة �س ��بب خروجه ��ا بحنان الأم ور�أفتها.

طلقات "ال�صجم" �سالح قمعي جديد ت�ستخدمه قوات ال�شغب
 متابعة االحتجاج

احلديدية �أو امل�صنوعة من الر�صا�ص ،التي
تنت�ش ��ر على �ش ��كل ناف ��ورة ،وعندم ��ا تطلق
ال�صطياد الطيور ،فال بد لبع�ضها �أن ي�صيب
الهدف ،لكرثة انت�شارها.

تن�شغل فرق الإ�سعاف يف
التظاهرات العراقية ،هذه الأيام،
بالت�صدي ل�سالح جديد ت�ستخدمه
الأجهزة الأمنية وامليلي�شيات
التابعة لها ،بعد اال�ستخدام
الكثيف لقنابل الغاز امل�سيل
للدموع وقنابل الدخان والر�صا�ص
املطاطي واحلي ،ما تطلب اتباع
طرق جديدة غري م�ألوفة يف
عالجات الفرق اجلوالة والثابتة.

وتب ��دي امل�س ��عفة ال�ش ��ابة ،غي ��د الزبي ��دي،
ا�س ��تغرابها م ��ن جل ��وء ق ��وات ال�ش ��غب
وامليلي�شيات� ،إىل ا�ستخدام طلقات "ال�صجم
– اخلرطو�ش" ،اخلا�ص ��ة ب�ص ��يد الطيور،
وتوجيهها ب�ش ��كل مبا�شر �ض ��د املتظاهرين،
حيث مل ت�س ��مع ،ورمبا مل ي�سمع �أي �شخ�ص

�آخر� ،أنباء عن قيام دولة يف العامل ،با�سترياد
بن ��ادق �ص ��يد الطي ��ور لتجهيز جيو�ش ��ها �أو
�ش ��رطتها ،وتعتقد �أن هذا "االبتكار" خا�ص
بالقوات الأمنية العراقية بامتياز.
�إ�صابات ع�شوائية
وت ��روي غي ��د �أنها متار� ��س العم ��ل يف فرق

الإ�س ��عاف اجلوالة ،منذ الأيام الأوىل لثورة
�أكتوب ��ر ،م ��ا يعني �أنها غالب ًا م ��ا تتواجد يف
ال�ص ��فوف املتقدمة ،وقد تعر�ضت مرات عدة
للإ�ص ��ابة بقنابل الغاز والدخانيات� ،إال �أنها
كان ��ت تعال ��ج �إ�ص ��اباتها ميداني ًا ،لتوا�ص ��ل
�إ�س ��عاف املتظاهرين الآخرين� ،أو نقلهم �إىل

الفرق الثابتة .ولكن التعامل مع الإ�ص ��ابات
بال�سالح اجلديد يتطلب مهارات خا�صة ،لأن
�شظايا "ال�صجم" ،ت�ص ��يب �أجزاء من ج�سم
املتظاهر ب�شكل ع�ش ��وائي .وتو�ضح طبيعة
عم ��ل بن ��ادق ال�ص ��جم ،ب�أنها تطل ��ق عبوات
حم�ش ��وة بع ��دد كبري من الك ��رات واملكعبات

في الحاجة
�إلى لحظة �صفرية

دورات جراحة
وتق ��ول امل�س ��عفة غي ��د� ،إن الق ��وات الأمنية
وميلي�ش ��ياتها عجزت عن قمع االحتجاجات
ب ��كل الأ�س ��اليب الإرهابي ��ة ،ومنه ��ا �إط�ل�اق
الر�ص ��ا�ص احل ��ي واملطاطي وقناب ��ل الغاز
والدخان وحرق خيام املعت�صمني ،لذا جل�أت
�إىل ه ��ذا الأ�س ��لوب ،الذي ت�ص ��يب �ش ��ظاياه
املتظاهرين ،ورمبا ت�صيب �أكرث من متظاهر
يف الإطالقة الواحدة ،ويف �أكرث من مكان.
وتك�ش ��ف غي ��د ع ��ن مب ��ادرة ال ��كادر الطب ��ي
املتخ�ص ���ص ب�إدخال امل�س ��عفني وامل�س ��عفات
يف دورات �ص ��حية عاجل ��ة ،لتنفي ��ذ عمليات
اجلراح ��ة امليدانية بال�ش ��كل املطل ��وب ،فيما
�سارعت مذاخر الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
للت�ب�رع بكميات جيدة من امل�ش ��ارط الدقيقة
واملالق ��ط وال�س ��نارات وم ��واد التعقي ��م،
لتنطل ��ق الوجب ��ات الأوىل م ��ن امل�س ��عفات
وامل�س ��عفني مزوّ دي ��ن بخ�ب�رات "اجلراح ��ة
امليداني ��ة" ،و�إخ ��راج �ش ��ظايا "ال�ص ��جم"
الدقيقة من �أج�ساد امل�صابني.

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

ّ
لعل واحد ًة من �أ�س ��باب التعب العراق ��ي� ،أنّ هذا البلد
لم ي�ش ��هد البناء ،ولم ي�ش ��هد الهدم ،وهن ��ا �أعني البناء
التام والهدم التام� ،أن ي�ش ��عر هذا ال�شعب ب�أنّ ال �شيء
ينق�ص ��ه� ،أو ب�أن �أ�س ��باب الحياة انتهت بالن�س ��بة �إليه،
ظ ّل ��ت الب�ل�اد مت�أرجح ��ة بي ��ن هذي ��ن ،والمفارق ��ة �أنها
تت�أرجح بهذا ال�ش ��كل ف ��ي تاريخها المعا�ص ��ر ك ّله ،فلم
تكن اللوحة العراقية بي�ضاء تمام ًا ،وال �سوداء تمام ًا.
ث ّم ��ة منق ��ذ �أزل � ّ�ي ،بالأقل في القرن الما�ض ��ي و�ص ��و ًال
ليومن ��ا هذا ،ا�س ��مه :النفط ،وهذا النفط �س ��بب الهدم
الجزئ � ّ�ي الم�س ��تمر ،ال ��ذي ي ��زداد وينخف� ��ض ف ��ي ّ
كل
�ش ��يء ،و�سبب البناء الن�س ��بي والتنقالت بين عنا�صر
الرفاهي ��ة والأم ��ن واال�س ��تقرار ،وبالإم ��كان االنتباه
للنفط هن ��ا لي�س بو�ص ��فه الوقود ،بل وحت ��ى الموقع
الجغرافي� ،أو التجاذبات الإقليمية.
لك ��ن الع ّل ��ة الأ�سا�س ��ية ع ّل ��ة مجتمعي ��ة ،تنت ��ج طبق� � ًة
�سيا�س ��ية تت�أرجح مع كل �ش ��يء ،ف�ض�ل ً�ا عن العنا�ص ��ر
الم�س ��اعدة الخارجي ��ة ،فهناك بلدان عديدةّ ،
كل �ش ��يء
يتعا�ضد �ضدها ،ومع "�إيجابية" العن�صر االجتماعي،
في تعاون �س� �كّان البلد مع بع�ضهم البع�ض ،والحر�ص
عل ��ى جوان ��ب �أخرى �أخالقي ��ة وتنظيمي ��ة ،تبدو هذه
العنا�صر ُمخ ّفف ًة كثير ًا ،والتحديات �أب�سط.
نرج�سي ،و�صدمة ت�صيب
لم يرتطم العراقيون بـجرح
ّ
الجماع ��ة ،لأن ال وج ��ود لجماعة عام ��ة ،ث ّمة جماعات
كبي ��رة ومتناحرة ،وهذا الأمر ال ��ذي جعل من حلبجة
"جريمة �ضد الكرد" ،و�سبايكر "جريمة �ضد ال�شيعة"،
ومذاب ��ح الخ�س ��فة والب ��و نمر "جرائم �ض ��د ال�س ��نة"،
لحظة هيرو�ش ��يما الم ّرة جمع ��ت اليابانيين ،والحرب
الأمريكي ��ة – الفيتنامية جمعت ّ
كل �آلهة ال ّرز لتقف مع
هذا ال�ش ��عب ،انطالق ًا من كونه �ش ��عب ًا واحد ًا ،وجعلت
الهوي ��ة الوطني ��ة ب�ش ��كلٍ عام الهن ��د بلد ًا واح ��د ًا ،بعد
تاري ��خ مرعب م ��ن الح ��روب الأهلي ��ة ،في بل ��د الألف
ديانة.
دوم ًا ما كان هناك �شي ٌء يوقف الهدم التام ،ومع غياب
البناء التام ،لي�س �أمامنا �إ ّال التعامل مع النفط بو�صفه
غير موجود بالم ّرة ،بطريقةٍ ما هذه الكارثة في �أ�سعار
النفط �ست�ؤدي �إلى منطقة تفكير جماعية جديدة ،رغم
�أن عنا�ص ��رها الحالية �ض ��عيفة ،لكن اللحظة ال�صفرية
�آتية ال ريب ،وهذه المرة ربما بال ُمنقذ.
ال يحتاج العراقيون �إ ّال ل�ص ��دمة �أكب ��ر ،وك�أنني �أراها
من لحظتنا هذه ،م�ش ��اعر جديدة وتفكير جديد ي�ش ��به
لحظ ��ة احتجاج ��ات ت�ش ��رين ،الت ��ي تعي� ��ش ف�ص ��ولها
الأخي ��رة ،لك ��ن م ��ا تحت الرم ��اد جم ��ر ًا ،و َم ��ن �أخرج
ه� ��ؤالء ال�ش ��باب ،من �أ�س ��باب عديدة� ،س ��تكثر مجدد ًا،
ويخرجون مجدد ًا.
هذه ال�صدمة التي ننتظرها� ،س ��يتعاون معها المنقذ/
الجالد الذي نعرف ��ه :النفط .وجيل جديد تر ّبى خارج
حا�ض ��نة الجماعة ،ليك ��ون جماعة جديدة ،من �ش� ��أنها
رج الراكد من الو�ض ��ع ال�سيا�سي،
التغيير� ،أو بالأقلّ :
ودفع هذه الطبقة �إلى االمتثال لأمرها ،والذي �سيدفع
الع ��راق �إل ��ى التح � ّ�والت الأخرى ،ربما �أحل ��م في هذه
اللحظ ��ة كثير ًا ،لك ��ن االنعطافات التي م� � ّر بها العراق
في القرن الأخير ،كانت م�س ��احة الحلم فيها �أو�سع من
م�ساحة التحليل ال�سيا�سي.
التغيي ��ر وال�ص ��دمة له ��ا ثمنه ��ا بع ��د �أن �أثب ��ت النظام
ال�سيا�س ��ي هذا �أن ال �س ��بيل ل ّأي بن ��اء تراكمي فيه� ،أو
�س ��بيل �آخر لإ�ص�ل�احه م ��ن الداخل ،نحن �أم ��ام عملية
�سيا�سية منخورة ،مليئة بالأخطاء البنيوية الداخلية،
ولن ينفع �سوى ت�صفيرها ،وت�صفير العراق من منقذه:
النفط� ،إن كان �إجبار ًا بالأزمات المتعلقة ب�أ�سعاره� ،أو
تط � ّ�ور العالم وتج ��اوز الوقود الكال�س ��يكي كما ت�ؤكد
غالبية الم�ص ��ادر االقت�صادية� ،أو العمل باتجاه و�ضع
جديد ،يمك ��ن �أن يجعل للعراق ع� � ّدة منقذين ،بتنويع
م�ص ��ادر الدخ ��ل ،وه ��ذا ال ي�أت ��ي �إ ّال بجماع ��ة جديدة،
�س ��تتربى بعي ��د ًا عن العقائ ��د الكال�س ��يكية والتواريخ
المز ّيفة لل�سيا�سة العراقية ،جماعة ت�ؤمن �أن ال م�شكلة
لها مع الآخر ،كما ظ ّلوا بال م�شاكل لأ�شهر في التحرير،
دون �أن يهتم ال�شاب للذي بقربه.
�إنني �أحلم� ،أحببتُ �أن �أحلم ،في بال ٍد – كما �أ�ش ��رتُ –
مفتوحة على الحلم �أكثر من التحليل ال�سيا�سي!

