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املطالبة بتغيري �شامل للطبقة ال�سيا�سية ولقوانني املحا�ص�صة

املتظاهرون يرفعون �شعار (ال يكفي ا�ستبدال �سائق
ال�سيارة "اخلربانة") فقط!!
 متابعة االحتجاج

مل ُت�سهم موافقة الربملان،
على ا�ستقالة رئي�س
الوزراء العراقي ،عادل
عبد املهدي ،يف تخفيف
ح�شود املتظاهرين يف
ال�ساحات وامليادين جنوبي
البالد وو�سطها ،وبالعا�صمة
بغداد ،و�إن تراجعت كثرياً
حدّ ة القمع التي تواجه به
قوات الأمن املتظاهرين،
با�ستثناء النجف التي ما
زال الو�ضع فيها متوتراً.

وم ��ددت حال ��ة الط ��وارئ يف �صف ��وف
ق ��وات الأم ��ن بالنج ��ف ،ب�سب ��ب �إ�صرار
املتظاهري ��ن عل ��ى اقتح ��ام مرق ��د رج ��ل
الدي ��ن الراح ��ل ،حمم ��د باق ��ر احلكي ��م،
و�سط املدينة ،بع ��د قتل حرا�سه �أكرث من
 20متظاهر ًا ،وجرح ع�شرات �آخرين يف
اليومني املا�ضيني.
ومل تختل ��ف خريط ��ة التظاه ��رات ع ��ن
�سابقاته ��ا؛ حي ��ث �شه ��دت الب�ص ��رة
والديوانية والعمارة وال�سماوة والكوت
والكحالء والرميثة وامل�شخاب والرفاعي

واملج ��ر والها�شمي ��ة والنا�صري ��ة وبدرة
والغ ��راف وكرب�ل�اء والنج ��ف والكوف ��ة
تظاه ��رات حا�ش ��دة �أو جتمع ��ات كب�ي�رة
تخللته ��ا مرا�سم عزاء ل�ضحايا تظاهرات
�سقط ��وا يف الأي ��ام املا�ضي ��ة� ،أقيمت يف
�ساحات وميادين التظاهر التي �أوجدها
املتظاهرون من ��ذ �أكتوبر /ت�شرين الأول
املا�ض ��ي .وق ��ال النا�ش ��ط عل ��ي عبا� ��س
الفت�ل�اوي من الب�ص ��رة� ،إن �ساحتي ذات
ال�ص ��واري والبحرية �شهدت ��ا تظاهرات

الف�ساد يطال �شهادات
الوفاة� ..سكتة قلبية بدل
ر�صا�صة يف الر�أ�س!

وا�سع ��ة ،بينما �شهدت الزب�ي�ر و�أم ق�صر
والع�ش ��ار يف غ ��رب الب�ص ��رة وجنوبه ��ا
وو�سطه ��ا تظاهرات وجتمع ��ات مماثلة،
م�ؤك ��د ًا� ،أن ال�شع ��ارات ركزت على رف�ض
االكتف ��اء بخط ��وة ا�ستقال ��ة احلكوم ��ة
والتحذي ��ر م ��ن حماول ��ة االلتف ��اف على
قان ��ون االنتخاب ��ات وكتاب ��ة �آخ ��ر وفق� � ًا
مل�صال ��ح الأح ��زاب .ويف كرب�ل�اء �شهدت
�ساح ��ة الرتبي ��ة و�ش ��ارع ميث ��م التم ��ار
تظاهرات �أي�ض� � ًا ،تخلله ��ا و�صول وفود

ع�شائرية للت�ضامن مع املتظاهرين ،فيما
�شهدت الكوت عا�صم ��ة حمافظة وا�سط،
والنا�صري ��ة مرك ��ز ذي ق ��ار ،وال�سماوة
مرك ��ز املثن ��ى ،تظاهرات مماثل ��ة ،ف�ض ًال
ع ��ن م ��دن �أخ ��رى� ،أبرزه ��ا الديواني ��ة
والعم ��ارة .ويف بغداد رف ��ع متظاهرون
الفتات ورددوا �شع ��ارات ت�ؤكد موا�صلة
التظاه ��ر ،ورف ��ع متظاهرون عن ��د بناية
املطع ��م الرتك ��ي الفتة كبرية كت ��ب عليها
"نق ��ول لهم ال�سي ��ارة خربانة فيقومون

با�ستبدال ال�سائق".
كذل ��ك رفع ��وا �شع ��ارات �أخ ��رى ،مث ��ل:
"�شلع قلع كلكم حرامية" ،و"مفاو�ضات
الأحزاب النتخ ��اب رئي�س حكومة جديد
تعنيك ��م وحدك ��م" .وكان ��ت �ساح ��ات
التحرير واخل�ل�اين والط�ي�ران و�شارع
الر�شيد وج�س ��ري اجلمهوري ��ة وال�سنك
�أب ��رز نق ��اط ارت ��كاز التظاه ��رات م ��ع
انت�ش ��ار �أمني كثي ��ف دون �أن ت�سجل �أي
مواجهات.

اعتداء بـ"ال�سيوف" والقامات على كوادر �صحية يف النجف
ت ��داول نا�شط ��ون مبواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي ،مقطع ًا م�صور ًا يظهر �آثار اعتداء
جمموع ��ة جمهول ��ة م�سلح ��ة بـ”ال�سي ��وف”
والقامات والآالت احلادة على كوادر �صحية
مبدينة ال�صدر الطبية يف النجف .
و�أظه ��ر الفيديو ،ا�شخا�صا تعر�ضوا العتداء
مع �صوت لأحد الك ��وادر الطبية يف طوارئ
مدين ��ة ال�ص ��در بالنجف ،وه ��و ي�ستاءل عن
�سبب االعتداء.
وبح�س ��ب املتح ��دث الذي ظه ��ر يف الفيديو،
ف�أن "هذه الكوادر تقوم با�سعاف املتظاهرين
الذي ��ن يتعر�ض ��ون ال�صاب ��ات واختناق ��ات
بالغاز امل�سيل للدموع".

م ��ن جه ��ة اخ ��رى �أظه ��ر مقط ��ع فيدي ��و م ��ن
احتجاج ��ات حمافظ ��ة النج ��ف بالق ��رب من
مرق ��د حممد باق ��ر احلكيم ،الق ��وات الأمنية
تتفرج عل ��ى اجلهات امل�سلح ��ة التي تتواجه
مع املتظاهرين وتالحقه ��م وتطلق الذخرية
احلي ��ة عليه ��م .ووجه حماف ��ظ النجف ل�ؤي
اليا�س ��ري ،الأحد ،دعوة ا�ستغاثة �إىل رئي�س
اجلمهوري ��ة ووزارة الدف ��اع ب�إر�س ��ال ق ��وة
امني ��ة مت�س ��ك الأم ��ن يف مرق ��د حمم ��د باقر
احلكي ��م يف املحافظ ��ة وجتن ��ب املحافظ ��ة
جمزرة قد حت�صل.
وقال اليا�سري يف حديث الحدى الف�ضائيات
�إن "الق ��وات الأمني ��ة يف النج ��ف مل تطل ��ق

الذخ�ي�رة احلي ��ة عل ��ى املتظاهري ��ن من ��ذ
انط�ل�اق االحتجاج ��ات ومل ت�سج ��ل �سقوط
قتل ��ى خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة وا�ستخدم ��ت
فقط القناب ��ل امل�سيلة للدم ��وع خالل احلرق
الأول للقن�صلي ��ة الإيرانية قب ��ل �أ�سابيع ومل
ت�سفر عن �سقوط قتلى وهذه القوات ملتزمة
بعدم �إطالق الذخرية احلية على املتظاهرين
اطال ًقا".
وا�ض ��اف اليا�سري� ،إن "هن ��اك قوة حلماية
مرقد حممد باقر احلكيم ،هي من تطلق النار
و�أدى ذل ��ك �إىل �سق ��وط قتل ��ى ب�ي�ن �صفوف
املتظاهري ��ن ،مبي ًن ��ا� ،أن النج ��ف على �شفى
فتنة وجمزرة ال يحمد عقباها".

امل�صاهرة بني رجال املال والأعمال..
والطبقة ال�سيا�سية املتنفذة
 يكتبها متظاهر
من بني اهم ال�ش ��عارات التي رفعها املتظاه ��رون منذ االول من اكتوبر،
�ش ��عار مالحق ��ة حيتان الف�س ��اد واجتث ��اث جذورهم املمت ��دة يف الدولة
وحتا�ص�ص بني رموز
العميقة .وهي دولة ا�صبحت بتخط ٍيط وتوافٍق
ٍ
الطبق ��ة املتنف ��ذة عميقة بخطوطها و�شبكاتها الت ��ي �أ�صبحت مرتعا لكل
عملي ��ات نهب ال�ث�روات و�إ�شاع ��ة ثقافة الر�ش ��ى والل�صو�صي ��ة و�شراء
الذمم .
وا�سته ��داف الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة �صحي ��ح ،فهم الآباء ال�شرعيون
للف�س ��اد امل ��ايل واالداري واال�ستي�ل�اء عل ��ى املوازنات الت ��ي ُخ�ص�صت
للبن ��ى التحتي ��ة واخلدم ��ات وبي ��ع املنا�ص ��ب الوزاري ��ة والدرج ��ات
اخلا�ص ��ة والف�ضائي�ي�ن يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة والق ��وات امل�سلحة
وع�ب�ر ال�صفقات الفا�سدة ب�شكل مبا�شر او من خالل اللجان االقت�صادية
لالح ��زاب وامليلي�شيات .لكن علينا ان ال نن�س ��ى "الأم الر�ؤوم" لظاهرة
الف�س ��اد التي متثله ��ا ال�ش ��ركات احلقيقي ��ة والوهمية ورج ��ال االعمال
العراقي�ي�ن والعرب واالجانب .فبدون ه� ��ؤالء الأدوات ماكان متاح ًا �أن
يتح ��ول الف�س ��اد اىل ظاه ��رة وثقافة ِ ّ
متك ��ن الطبقة احلاكم ��ة من تفريغ
خزائن الدول ��ة وجمع املليارات يف ب�ضعة �سنوا ٍت ال غري .لكن ال�شبكة
لن تكتمل من دون اماطة اللثام عن "الطرف الثالث" املتغلغل يف الدولة
واجهزته ��ا ومن خاللها تتم ال�صفقات و�إحال ��ة امل�شاريع واال�ستثمارات
والتمك�ي�ن م ��ن ارا�ض ��ي الدول ��ة وعقاراته ��ا ،واال�ستيالء عل ��ى عقارات
و�أرا�ض ��ي املواطنني ع�ب�ر تزوير �سنداتها .ولي� ��س يف هذه احلقائق ما
ه ��و من ا�س ��رار الدولة بل هي يف متن ��اول العراقيني ،وتث ��ار بني �آونة
واخرى يف و�سائل االعالم وال�صحافة ومنظمات ال�شفافية الدولية .
زواج كاثوليكي
ان امل�صاهرة بني هذا الثالوث الأخطبوط اتخذت �صيغة ٍ
ال ينف�ص ��م ويعتمد بقاء طرف منه على الطرف�ي�ن الآخرين .ورموز هذا
الثالوث لي�ست �سر ًا فالأ�سماء ،احليتان منهم وا�صغر موظف او موظفة
يعرفه ��ا النا�س م ��ن خالل احتكاكه ��م بدوائر الدولة الجن ��از معامالتهم
اليومي ��ة ،يكت�شف ��ون كل يوم �سع ��ر كل معاملة ومراجع ��ة ،وقد �صارت
اال�سعار واملعامل ��ة والدفع وجاهي ًا وعلن ًا .فال�صغ ��ار اما هم م�شاركون
مع الكبار ابتدا ًء من مدير ق�سم حتى الوزير او من خالل مدراء
مكاتبهم �أو و�سطاء احلزب او �صاحب الوزارة! .وطاملا ُ�سلطت الأ�ضواء
عل ��ى ه� ��ؤالء دون ا�ستثن ��اء وم ��ن �شا�شات القن ��وات وو�سائ ��ل الإعالم
االخ ��رى� .إن اكرب حيتان ورموز الف�ساد االداري واملايل ،يجدون مكان ًا
لهم يف الوزارات وجمل�س النواب
ورئا�س ��ة اجلمهوري ��ة و�شعار ال ��كل�" ،شيلني و�شيل ��ك" .لكنهم رغم كل
ذل ��ك ،والأنكى حت ��ى الآن يفلت ��ون م ��ن امل�ساءلة ،ويجتمع ��ون الختيار
رئي�س وزراء بديل وكابينة وزارية على مقا�ساتهم .
ان املطلوب هو تفكيك منظومة الدولة العميقة ،ودون ذلك يتعذر �ضمان
اي تق ��دم على �صعيد التغيري واال�صالح .واجن ��از هذه املهمة البنيوية
ي�ستحيل مع االبقاء على رئي�سي اجلمهورية والربملان ،النهما ي�شكالن
الوجه�ي�ن الآخري ��ن للطبق ��ة ال�سيا�سية ويت�ش ��اركان معه ��ا يف التغطية
والإ�سه ��ام بارتكاب املج ��ازر التي ارتكب ��ت وراح �ضحيته ��ا الآالف من
ال�شه ��داء وامل�صاب�ي�ن واجلرح ��ى .وبخالف ذل ��ك ف� ��إن الرئي�سني وهما
يكلفان بح�سم اختيار رئي�س الوزراء اجلديد وكابينته واال�شراف على
املرحل ��ة االنتقالي ��ة مبا يف ذلك قانوين االنتخاب ��ات ومفو�ضيتها العليا
لي�س ��ا مبعزل عن اقطاب العملية ال�سيا�سية ورهاناتها على اعادة تدوير
ف�ضالت منظومتها املتحللة .
�إن على �ساحات االعت�صام ت�أكيد مطالبتها با�سقاط املنظومة برئا�ساتها
الث�ل�اث وال�ش ��روع بفتح ملفات الفا�سدين يف جمل� ��س النواب اوال ،فقد
ت�سل ��ل اىل �صفوفه حيتان م�شهود له ��م بال�سطو العلني على املال العام،
احده ��م �صاحب م�ص ��رف م�شهور على �صعيد تبيي� ��ض وتهريب و�شراء
العملة من نافذة البنك املركزي والآخر ميكن الي �صاحب مطبعة تقدمي
معطي ��ات عن �سرقته وزارة الرتبية لي�س مبعزل عن الوزراء املتعاقبني
عليه ��ا ،ومعه ��م الع�ش ��رات م ��ن الل�صو� ��ص واملرت�شني م ��ن امل�ستويات
املختلفة.

�صحيفة �أمريكية :التظاهرات العراقية لن تعود قبل الإطاحة بالطبقة ال�سيا�سية

تفاج� ��أ ذوو �أح ��د �ضحاي ��ا حمافظ ��ة ذي ق ��ار الذي �سق ��ط �أثناء
التظاه ��رات الأخرية يف املحافظة ،من تالعب طال �شهادة وفاة
ابنهم.
و�أ�ش ��ار وال ��د ال�ضحية خالل حديث ��ه لـ”نا� ��س” �إىل �أنه “وبعد
يومني من ت�سلم اجلثة ودفنها ،تبني �أن �سبب الوفاة املثبت يف
�شه ��ادة وفاة ابنه مل يكن �إطالق ��ة يف الر�أ�س ،كما حدث له �أثناء
التظاهرات ،بل توقف خمتربي (�سكتة قلبية).
كم ��ا �أعرب ��ت العائل ��ة ع ��ن قلقه ��ا م ��ن ازدي ��اد ه ��ذه احلال ��ة يف
م�ست�شفي ��ات املحافظة ،فيم ��ا اعتربت �أن "ه ��ذا ال�سلوك يهدف
�إىل حرمان ال�شهداء من حقوقهم".

ن�شرت �صحيفة “ذي وول �سرتيت جورنال
الأمريكي ��ة” تقري ��ر ًا ع ��ن التظاه ��رات يف
الع ��راق وا�ستقال ��ة رئي� ��س حكوم ��ة بغداد
عادل عبد املهدي.
وجاء يف التقري ��ر �أن عملية اختيار رئي�س
وزراء جدي ��د م ��ن قب ��ل الكت ��ل امل�شاركة يف
العملية ال�سيا�سية وت�شكيل حكومة جديدة
العام املا�ضي ا�ستغرق �شهورا ،وذلك يف ظل
قي ��ام الزعم ��اء ال�سيا�سيني ب�إب ��رام �صفقات
وراء الكوالي� ��س ،ومن ��اورة الوالي ��ات
املتح ��دة و�إي ��ران لت�أمني م�صاحلهم ��ا ،لكن
املتظاهري ��ن يف ال�شارع الآن ل ��ن ينتظروا
هذا الوقت الطويل.
و�أن املتظاهرين يرف�ضون م�شاركة �أحزاب
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
ويدعون للإطاحة بها.
ويرى الكاتب ��ان “�إيزابيل كلوز” و”غ�سان

عدن ��ان” -يف تقريرهم ��ا بال�صحيف ��ة� -أن
املتظاهري ��ن يقول ��ون �إنه ��م ل ��ن يوقف ��وا
احتجاجاته ��م قب ��ل الإطاح ��ة بالطبق ��ة
ال�سيا�سية بالكامل.
وت�ضيف ال�صحيفة �أنه �سيكون من ال�صعب
�إر�ض ��اء املتظاهري ��ن الذي ��ن يطالب ��ون
ب�ض ��رورة حت�سني احلكم و�إيجاد الوظائف
و�إنه ��اء الف�ساد وت�سلط امللي�شيات و�إ�سقاط
الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة الت ��ي هيمن ��ت عل ��ى
العراق منذ  16عاما.
وت�ش�ي�ر �إىل �أن املتظاهرين �أي�ضا يرف�ضون
ب�ش ��دة التدخ ��ل والنف ��وذ الأجنبي�ي�ن يف
ال�ش� ��ؤون العراقي ��ة ،خا�صة بع ��د �أن �أ�صبح
الع ��راق �أح ��د امليادي ��ن الرئي�س ��ة للمناف�سة
ب�ي�ن الواليات املتح ��دة و�إيران ،م ��ع تزايد
التوت ��رات بع ��د ان�سح ��اب �إدارة الرئي� ��س
الأمريكي ”دونالد ترامب” من جانب واحد

من االتفاق النووي يف العام املا�ضي.
وي�ضيف التقرير �أن ��ه بالن�سبة لإيران ،ف�إن
احلف ��اظ على حلفائه ��ا يف ال�سلطة بالعراق
له �أهمية حيوية ،يف ظل تعر�ضها ل�ضغوط
العقوب ��ات الأمريكي ��ة التي عمق ��ت امل�شاكل
االقت�صادية بالبالد.
كما �أن نتائج الأزم ��ة ال�سيا�سية يف العراق
له ��ا �أهمي ��ة حا�سم ��ة بالن�سب ��ة للوالي ��ات
املتح ��دة ،الت ��ي لديها ح ��وايل خم�سة �آالف
جندي يف البالد ،والتي تعترب العراق مهما
ملنع عودة تنظيم الدولة الإ�سالمية.
وي�شري التقرير �إىل �أن القمع احلكومي دفع
مرجعية النجف اىل دعوة الكتل ال�سيا�سية
امل�ؤيدة له ��ا اىل تغيري حكوم ��ي خوف ًا على
مكانتها ونفوذها داخل ال�سلطة ،وظن ًا منها
انه ��ا �ستغري م ��ن مطالب ال�ش ��ارع الغا�ضب
على العملية ال�سيا�سية ورعاتها.
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قراءة في ثورة ت�شرين
الإ�صالحية.
 زهري كرمي
يتح ��دث �أم�ي�ن معل ��وف يف كتاب ِه الهوي ��ات القاتل ��ة ،عن جتربت� � ِه ال�شخ�صية
باعتباره لبناني ًا ،لكنه فرن�سي ًا يف الوقت نف�سه� ،أن تكون لغته الأم هي العربية
بينما يكتب �أفكاره و�أدبه بالفرن�سي ��ة ،بني الديكورالأجتماعي ال�شرقي الذي
كان اطار ًا حليواته الثقافية واختالطه بديكورغربي فيه كثري من الإختالف.
لكن ��ه يت�صدى يف كتابه ل�س�ؤال مهم �إ�ضايف يتعل ��ق بال�شعورالعميق ،ال�شيء
ال ��ذي يف قرارة النف�س الب�شري ��ة ،حيث تبدو الإجابة ال�سريعة عن الطم�أنينة
للهوي ��ة املختلط ��ة غ�ي�ر وا�ضح ��ة ،تلفيقية رمب ��ا� ،أو �أنها التعربع ��ن احلقيقة
ً
فعال.
ويف الواق ��ع �إن ط ��رح ال�س�ؤال الهويات ��ي يحتاج اىل جدي ��ة م�ضاعفة ووعي
ً
أوال ،كم ��ا يق ��ول �أر�سط ��و :اع ��رف نف�س ��ك � ً
بال ��ذات � ً
خا�صة
أوال .لأن الإجاب ��ة
ً
للعراق ��ي ل ��ن تكون وا�ضح ��ة بدون الكثريم ��ن اجلدية والإخال� ��ص للمعرفة.
الفرن�س ��ي عندما ت�س�أله ع ��ن هويته ،يقول �إنه فرن�س ��ي ،الق�ضية حم�سومة له
فيما يتعلق ب�سلم الأولويات على الأقل� .أما بالن�سية للعراقي فمازال ال�س�ؤال
ال�صع ��ب اخلا�ص بتنظي ��م الأولويات حا�ضر ًا ون�شط� � ًا وم�ضطربا يف الوقت
نف�س ��ه .فه ��و �شيع ��ي و�سني ،ك ��ردي وعربي� ،صابئ ��ي وم�سيح ��ي و�أيزيدي،
العراق ��ي ل ��ه ع�شرية وعائلة ،ل ��ه م�ساحة جغرافي ��ة تربى فيها ه ��و و�أجداده،
مرتب ��ط بها عاطفيا ويدافع عنه ��ا ب�شكل مبالغ به ،منطق ��ة يتجذرالإنتماء لها
ثقافي� � ًا كلما �شعر باخلطر �أو حماولة التط ��اول ،ويفا�ضل دائم ًا داخل الوعيه
بينه ��ا وبني الطبيعة الثقافية ملنطقة �أخ ��رى .العراقي له لغة ولهجة وعادات،
وتت�سع القائمة اىل انتماءات �أخرى �أقل ت�أثري ًا رمبا ،لكنها موجودة وتتفاعل
داخ ��ل منطقة الالوعي ،عنا�صر لن حتتاج �سوى لتحري�ض كي تظهر ب�صورة
الغا�ض ��ب امل�ستع ��د للع ��راك ،املدافع عن هوي ��ة رئي�سة ،كان م ��ن املفرو�ض �أن
مكان �آخر من القائمة.
تكون يف ٍ
وبالطب ��ع عندم ��ا يتعلق الأمر ب�س�ؤال الهوية اليج ��ب �أن نتجاوز ت�أثري كل هذه
العنا�ص ��ر� ،أو وجودها احلقيقي ،ال�شيعية على ال�شيعي ،وال�سنية على ال�سني،
والأم ��ر ي�شمل بالطبع الأعراق والأديان والقوميات وحتى التقليد للمرجعيات
الديني ��ة .لك ��ن ال�س� ��ؤال الأهم كم ��ا �أرى ال يتعلق ب�ضرورة تفتي ��ت هوية لف�سح
املج ��ال لهوية �أخرى بال�صعود على �سل ��م الأوليات ،بل بجعل الهويات الفرعية
ال�صغرية ،عنا�ص ��ر مكملة و�ساندة للهوية ال�شاملة والتي يكون مو�ضعها ر�أ�س
القائم ��ة ،الهوية الت ��ي �أُق�صيت عن الو�صول ملو�ضعه ��ا الطبيعي يف كل مراحل
بن ��اء الدولة العراقية ،اذ كان من املفرو�ض لفكرة بناء الدولة �أن ت�شرتط و�ضع
الهوية الوطنية على ر�أ�س القائمة.
ويف املجتمع ��ات املن�سجم ��ة يف تركيبته ��ا العرقي ��ة والديني ��ة واللغوية تكون
الهوي ��ة وا�ضحة ،وال�س� ��ؤال بخ�صو�صها �سه�ل ً�ا .حتى االنح ��راف �أو الت�شظي
ال ��ذي يح ��دث لأ�سباب كث�ي�رة يف كتلتها ،ميك ��ن تقوميه ،واع ��ادة كل �شيء اىل
و�ضع ��ه ذو الطبيع ��ة امل�ستق ��رة ،حي ��ث ال ت�سم ��ح املجتمعات ع ��ادة ًبالتغيريات
الكب�ي�رة يف ن�سيجها الهوياتي ،بل حت ��اول حتديد وجودها �ضمن كادر ي�ضمن
له ��ا التمي ��ز ع ��ن الآخر والدف ��اع عن ح ��دوده .لكن الأم ��ر يبدو معق � ً
�دا يف حالة
الهويات املر ّكبة .ومايزيد الأمر خطورة هو تدخل رجال ال�سيا�سة� ،أو �أ�صحاب
امل�شاري ��ع االنف�صالي ��ة او الأيدلوجي ��ة ،لإحداث ااالهت ��زازات الكبرية ،و�إعادة
ترتيب االولويات عل ��ى الأقل بتوظيف عن�صر من العنا�صر لرفعة اىل م�ستوى
ر�أ� ��س القائمة .يرتبط هذا الفع ��ل �إ�ستجابة مل�صالح مادية �أو ايدلوجية �أو رمبا
م ��ن �أج ��ل حتقيق مكا�س ��ب حمتلف ��ة ،ثقافية �أو حت ��ى تنفيذ �أجن ��دات خارجية،
و�أفكار حقيقة �أو وهمي ��ة ،فتت�شكل طبقا لهذا التحري�ض ،الهوّات الوا�سعة بني
ال�س ��كان الذين يعي�شون يف منطقة جغرافية واحدة ،واملرتبطني بعقد مع كيان
�سيا�س ��ي معروف لهم �سابق � ً�ا ،والذين يقفون �أمم �صورة وطنية لها حدود ،رغم
�أنه ��ا �صورة غريوا�ضحة يف بع�ض الأحي ��ان ،االلوان فيها م�شو�شة ،والرتتيب
فيها لي�س ً
ثابتا.
ومارافق ً
مثال بناء الدولة العراقية ،هو انحراف يف ترتيب الأولويات ،ال�شيء
م�ضطربا ً
ً
وه�شا،
الذي جعل الكيان الذي ميكن �أن تنطوي حتت رايته املكونات
القومي ��ة والدين والطائف ��ة ،كانت تتناوب على ر�أ�س القائم ��ة ،بينما الوطن مل
ي�ص ��ل يف ايّ م ��ن املراح ��ل اىل ر�أ�س القائم ��ة ،وهذا بالطبع ق ��اد اىل عدم الثقة
ب�ي�ن املكون ��ات املتنوعة ،و�أ�س� � َ�س لل�شع ��ور باملظلومية والريب ��ة واخلوف من
التهمي� ��ش ب�سبب املناف�سة بني العنا�صرالهوياتية ،مما �أنتج يف بع�ض الأحيان
عاطفة هي �أقرب اىل القطيعة واالختالف منها اىل فكرة التقارب �أو التكامل يف
جعل العنا�صر كلها يف حا�ضن واحد ،هو الوطن ،مع االحتفاظ بباقي العنا�صر
لتكون �إ�ضافات الغنى عنها لل�صورة العامة التي تظهر فيها الهوية للآخر.
وال�سيا�سي ��ات املنحرف ��ة لطبيعة النظام ال�شم ��ويل و�سّ ْ
عت اله ��وة ،تو ِّجها ،بل
و�أ�س�س له ��ا االحتالل االمريكي ،ف�صارت الهويات الفرعية ،الطائقية والقومية
والعرقي ��ة ،وااليدلوجي ��ة � ً
أ�سا�سا لبن ��اء الدولة .تراجعت الهوي ��ة الوطنية اىل
ذي ��ل القائمة ،ومل يعد �أح ٌد يعتني ب�ص ��ورة املواطن كعالقة جامعة ،بل جتذرت
الهويات الأخرى ب�أعتبارها ً
مالذا �آمنا من اخلطر ،ثم وظفت هذه املالذات الآمنة
�سيا�سيا فيما بعد ،من �أجل م�صالح مادية �أو عالقات مرتبطة باطراف خارجية،
لتك ��ون �ساتر ال�ص ��د الذي يجب �أن تطلق م ��ن خلفه الن�ي�ران� ،أو املو�ضع الذي
ً
تتويجا لهذا التوظيف
يجب الدفاع عن حدوده ،فكانت �أحداث احلرب الطائفية
ً
جزهرا مقابل تفتيت الهوية
ال�سيا�س ��ي ،وخلق وهم الهوية الطائفية باعتبارها
ً
عن�صرا ً
ً
عابرا مل يع ��د له وجود �أ�ص�ل�ا ،وا�ستمرت فكرة
الوطني ��ة  ،باعتباره ��ا
�إبعاد الهوية الوطنية على مر ال�سنوات ،خارج حتى حلبة املناف�سة ،باعتبارها
خط � ً
�را ولي�س عن�ص ��ر جماية ،هذا ماحاولت الطبق ��ة ال�سيا�سية املنتفعة ت�أكيده
ْ
حت�صنت بفكرة رفع الهويات
لنثبيت وجودها ،الطبقة اخلالقة للأوهام  ،حيث
الأخرى الفرعية اىل ر�أ�س القائمة.
ت�صحيحاً ،
ً
ً
حموا ملبد�أ املناف�سة،
انقالبا
لكن الذي حدث يف بداي ��ة ت�شرين ،كان
ْ
و�ضعت الهوية الوطنية يف ر�أ�س القائمة لأول مرة ،باعتبارها
بل هو �أطروحة
ال�ص ��ورة الت ��ي حتفظ للجمي ��ع وجودهم املتمي ��ز القائم على �أ�سا� ��س امل�صلحة
العامة .لي�س هذا وح�سب ،بل حر�ضت حركة االحتجاج ال�س�ؤال النقدي املتعلق
بت�شريح العنا�صر الأخرى ،رفع التقدي�س عن ال�صور التي ُكبرّ ت فظهرت بغري
ب�أ�ضع ��اف حجمها ،ثم �إعادة تقيميها كعنا�ص ��ر يجب �أن تكون مكملة ولي�س يف
مو�ضع املناف�سة مع الهوية الوطنية.

مفو�ضية حقوق الإن�سان :ال�سلطات تحتجز م�سعفين وطالب جامعات في معتقل لال�ستخبارات

رايت�س ووت�ش :عمليات اختطاف مرتبطة مبظاهرات بغداد
 متابعة االحتجاج
قالت منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش" يف
تقرير ن�شرته �أم�س االثنني  2كانون الأول
� ، 2019إن � 7أ�شخا� ��ص عل ��ى الأقل ،بينهم
�صب ��ي عم ��ره  16عام� � ًاُ ،فقدوا م ��ن �ساحة
التحري ��ر ببغ ��داد� ،أو بالقرب منه ��ا منذ 7
ت�شري ��ن الأول املا�ض ��ي �أثن ��اء م�شاركته ��م
يف املظاه ��رات امل�ستم ��رة يف العا�صم ��ة
العراقية.
وذكرت املنظم ��ة يف التقري ��ر� ،أن "خم�سة
منهم م ��ا زال ��وا مفقودين حت ��ى ( 2كانون
الأول  ،)2019قال ��ت عائالته ��م �إنها زارت
مراك ��ز ال�شرطة واملق ��رات احلكومية طلب ًا
للمعلومات من دون جدوى ،و�إن احلكومة
مل تتخ ��ذ �إجراءات ملمو�س ��ة ملعرفة مواقع
�أقاربهم .م�ضيفة �أنه لي�س وا�ضح ًا �إن كانت
الق ��وات احلكومي ��ة �أو امليلي�شي ��ات تق ��وم
بعمليات االختط ��اف .يف حالتني �أخريني،
اعتقلت قوات الأمن داع َمني لالحتجاجات
واحتجزتهما تع�سف ًا".
وقال ��ت �س ��ارة لي ��ا ويت�س ��ن ،مدي ��رة ق�سم
ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش�“ :س ��واء كان ��ت احلكوم ��ة �أو االختط ��اف يف بغ ��داد ،تتحم ��ل احلكومة
اجلماع ��ات امل�سلح ��ة وراء عملي ��ات م�س�ؤولية احلفاظ عل ��ى �سالمة النا�س من

وتابع ��ت� ،إن “مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�سان
العراقية ب ��د�أت بتعداد عدد املخطوفني من
قبل قوات الأمن والعنا�صر املجهولة خالل
االحتجاج ��ات بتاري ��خ  1ت�شري ��ن الأول،
لكنه ��ا �أوقف ��ت التع ��داد يف  31ت�شري ��ن
الأول� .إال �أنه ��ا قال ��ت يف في�سبوك بتاريخ
 25ت�شري ��ن الث ��اين �إن ال�سلط ��ات اعتقلت
 93متظاه ��ر ًا يف بغ ��داد ب�ي�ن  21و24
ت�شري ��ن الث ��اين� ،أُطل ��ق �س ��راح  14منهم،
والحظ ��ت التقارير امل�ستم ��رة عن عمليات
خطف النا�شط�ي�ن وال�صحفيني واملحامني
على �أيدي “جمهولني”.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أك ��دت املفو�ضي ��ة العليا
حلق ��وق الإن�س ��ان يف الع ��راق ،الإثن�ي�ن،
�أن ال�سلط ��ات حتتج ��ز م�سعف�ي�ن وطلب ��ة
جامع ��ات يف معتقالت ا�ستخب ��ارات قيادة
عمليات بغداد.
وذك ��ر بي ��ان للمفو�ضي ��ة تلق ��ت االحتجاج
ن�سخ ��ة منه �أم�س االثن�ي�ن � ،إن “املفو�ضية
�أ�شرت خالل زيارة فرقها �إىل �أحد املواقف
التابعة ال�ستخبارات عمليات بغداد ،وجود
موقوف�ي�ن (م�سعف�ي�ن و ط�ل�اب جامع ��ات
وموظفني) على خلفية التظاهرات”.
هذا اال�ستهداف .تخذل احلكومة مواطنيها النا�س ،و�سيكون عل ��ى عاتق احلكومة �أن وطالبت املفو�ضية ،جمل�س الق�ضاء االعلى
�إذا �سمح ��ت للجماعات امل�سلحة باختطاف تتحرك �سريع ًا �ضد االنتهاكات”.
بـ “الإ�سراع يف ح�سم ق�ضاياهم جميع ًا”.

"� ّأم تت�صل هاتفي ًا بولدها القتيل" م�شاهد موجعة من النا�صرية توثقها مواقع التوا�صل
 متابعة االحتجاج

 ،انت�ش ��ر يف االي ��ام االخ�ي�رة ع�ب�ر م�ص ��ور ،ملتظاه ��ر �ش ��اب م�ض ��رج لإ�صابة قوية يف الر�أ�س.
مواقع التوا�صل االجتماعي ،مقطع بدمائه ،بعد �أن فارق احلياة نتيجة مل تع ��رف هوي ��ة ال�شاب بع ��د ،لكن
تعليق ��ات املغردين �أ�ش ��ارت �إىل �أنه
واحد من بني ع�ش ��رات املتظاهرين
الذي ��ن قتل ��وا يف مدين ��ة النا�صرية
مبحافظة ذي قار.
وعندما كان امل�سعفون يبحثون يف
جيوبه عما يثبت هويته ،رن هاتفه
و�إذا باملت�صل والدته.
�س ��اد ال�صم ��ت ب�ي�ن املتظاهري ��ن
املحيطني بجثة القتيل ،فلم يعرفوا
كيف يتعاملون مع املوقف.
ق ��د ي�ص ��ادف املت�صف ��ح لت�سل�س ��ل
الأح ��داث يف الع ��راق �ص ��ور �شبان
و�شاب ��ات يرفع ��ون الفت ��ات دون ��ت
عليها ر�سائل للقنا�صني الذين يقول
متظاه ��رون �إنه ��م �سب ��ب �سق ��وط
ه ��ذا الع ��دد الهائ ��ل م ��ن القتلى يف
االحتجاجات الأخرية.
وتظهر ه ��ذه ال�ص ��ورة �شاب ًا يحمل
الفت ��ة كتب عليه ��ا "ال تقتلن ��ي �أمي
بانتظاري".
وم ��ن امل�شاه ��د امل�ؤملة �أي�ض ��ا فيديو

لأب يحتف ��ل بعيد مي�ل�اد ابنه الذي
قتل خالل املظاهرات.
و�ض ��ع الأب �ص ��ور ابن ��ه يف �ساحة
التحري ��ر و�س ��ط بغ ��داد ،وزينه ��ا
بالزه ��ور وال�شم ��وع .كم ��ا عل ��ق
�أغرا�ض ��ه اخلا�ص ��ة وزي تخرج ��ه
بجانبها.
ووث ��ق فيدي ��و �آخ ��ر �صرخ ��ة �أب
مكل ��وم مي�شي يف جنازة ابنه الذي
قتل خ�ل�ال مظاهرات النا�صرية يف
ح�ي�ن يظهر مقطع �آخ ��ر امر�أة وهي
تق ��ود تظاه ��رة بع ��د مقت ��ل ولدها،
وهي تهتف مفتخرة بولدها" :عفية
ابني اللي ما هبط ر�أ�سي".
واخت ��زن و�س ��م �#أنا_ال�شهيد_
القادم على ق�ص�ص توثق ما يحدث
يف �ساح ��ات االعت�صام وت�ؤكد على
�صم ��ود املتظاهري ��ن العراقي�ي�ن
و�إ�صرارهم عل ��ى حتدي الر�صا�ص
حتى تتحقق مطالبهم.
وكان نا�ش ��ط قد كت ��ب على �صفحته
يف الفي�سب ��وك " تخي ��ل املنظر ب�س
انو التوابيت يخل�صن مبدينة

فيما هناك �صورة لأ ّم تلطم وحتاكي
ابنها وكتب �أبو عدنان على �صفحته
 ":تخي ��ل تت�صف ��ح وت�ش ��وف ابنك
م�ست�شه ��د "#هذا_ابني_مهدي
"ت�شوف مريه تكول البنها ال�شهيد
"بلكي يكعد عندي حجي وياه"�أو
�شباب ينقهرون على �أم �شهيد "هاي
ام ��ه ال جتاوبها"�شفاي ��دة �" ،إذا
ولدنا ل�سا كعد ينكتلون بدم بارد"
وارتفعت ح�صيل ��ة �ضحايا �شهرين
م ��ن االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة �ض ��د
الف�ساد وتردي اخلدمات العامة �إىل
�أكرث من  400قتيل.
وكان ��ت ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة �أمرت
بالقب� ��ض عل ��ى القائ ��د الع�سك ��ري
الفري ��ق ،جميل ال�شم ��ري ،يف �إطار
التحقيق يف ق�ضية قتل املتظاهرين
مبدين ��ة النا�صري ��ة مبحافظ ��ة ذي
قار ،جنوبي البالد.
و�أف ��ادت و�سائ ��ل �إع�ل�ام عراقي ��ة
ب� ��أن �ضابط� � ًا حك ��م علي ��ه بالإعدام
بع ��د �إدانت ��ه بقت ��ل املتظاهرين يف
حمافظة وا�سط.

يوميات متظاهر يكتبها � :سعدون حم�سن �ضمد
�ساحة التحرير وج�سرا
ال�سنك والأحرار ،م�ساء الأحد
 ،2019-12-1بني ال�ساعتني،
 5:30و8:00

هناك �شباب متحفزون

 .١الأع ��داد يف �ساح ��ة التحري ��ر ومقرتباتها
قليل ��ة ،والو�ض ��ع ه ��ادئ والفعالي ��ات،
”االعت�صامي ��ة“ املختلف ��ة ،م�ستم ��رة
ومتنوعة.
 .٢الو�ض ��ع يف ج�س ��ر ال�سن ��ك �أي�ض� � ًا ه ��ادئ
والأع ��داد فيه قليل ��ة واملتظاهرون ميار�سون
فعالياتهم الطبيعية با�سرتخاء.
 .٣الطري ��ق ب�ي�ن �ساحتي اخل�ل�اين والوثبة
طبيعي �أي�ض ًا ،لكن احلواجز مل تزل موجودة
يف ال�ش ��ارع وه ��ي تعي ��ق حرك ��ة ال�سيارات،

التي تتنقل بني ال�ساحتني ب�شكل طبيعي.
 .٤عندم ��ا و�صل ��ت �ساح ��ة الوثب ��ة اختل ��ف
الو�ض ��ع� ،إذ فوجئت ب�أن ح�ش ��د ًا من ال�شباب
ينت�ش ��رون يف ال�ساحة وي�شعل ��ون الإطارات
هن ��اك ،حي ��ث �شاه ��دت خطني م ��ن الإطارات
الأول عند ال�ساح ��ة والثاين على م�سافة 15
�إىل  20مرت ًا باجتاه جامع اخللفاء .غري هذا
املتغري مل يكن هناك �شيء �آخر.
 .٥يف حمي ��ط �ساح ��ة حاف ��ظ القا�ضي وعلى
اجل�س ��ر الو�ض ��ع ه ��و الآخ ��ر كان طبيعي� � ًا،
االع ��داد لي�س ��ت قليلة لكنه ��ا لي�ست مب�ستوى
ليلت ��ي �أم� ��س و�أول �أم� ��س ،وعل ��ى كل ح ��ال
ال�شباب ال يتجمعون خلف احلاجز بكرثة بل
ينت�شرون باملحيط يتبادلون �أطراف احلديث
يف الغالب.
 .٦لف ��ت نظ ��ري �أن احلاج ��ز املوج ��ود عل ��ى
ج ��رف النه ��ر وال ��ذي يفرت� ��ض بان ��ه مين ��ع
املحتج�ي�ن من الذه ��اب باجت ��اه غرفة جتارة
بغ ��داد و�شارع النهر ،غري موج ��ود .وهذا ما
دع ��اين �إىل الذهاب ال�ستط�ل�اع الو�ضع هناك
وتب�ي�ن بانن ��ي كنت خمطئا عندم ��ا كتبت بان

احلاجز من اخلر�سانة� ،إذ تبني بانه من بقايا
احلدي ��د وال�صفائ ��ح وان املحتج�ي�ن يبنونه
ب�شكل م�ستم ��ر كحاجز �ص ��د يحتمون خلفه.
بعد احلاجز الطريق مفتوح ملن يريد الذهاب

باجتاه �ش ��ارع النهر ،وحول امل ��كان ال�شباب
ينت�شرون وهناك �إطاران يحرتقان؟
 .٧ع ��دت �إىل اجل�س ��ر ،وم ��ن هن ��اك �سمع ��ت
اطالق ��ات حي ��ة ،ومل ��ا ا�ستطلع ��ت الو�ض ��ع

�شاه ��دت جمموع ��ة ال�شباب الذي ��ن جتاوزوا
بقاي ��ا احلاجز يهرول ��ون عائدي ��ن باجتاهه.
لكن وعلى مدى ربع �ساعة مل يحدث �شيء.
 .٨ع ��دت �إىل �ساح ��ة الوثب ��ة ،ووج ��دت �أن
ال�شباب يدمي ��ون ا�شتعال حواجز الإطارات،
ومل ��ا توجه ��ت �إىل اخلالين واجهتن ��ي كتيبة
منه ��م مقبلة باجتاه الوثب ��ة ويرتاوح عددها
بني الـ 15والـ  20فرد ًا ممن يرتدون الأزياء
اخلا�صة باملتواجدين عند احلواجز املتقدمة،
وهي غالب ًا ت�شب ��ه املالب�س الع�سكرية ويغلب
عليه ��ا الل ��ون الأ�س ��ود م ��ع قبعة واقي ��ة على
الر�أ� ��س وقناع وقاية من الغازات متديل على
الرقبة �أو يتم ارتدا�ؤه ،ويحمل �أغلبهم ع�صيا
ت�شبه الع�صي التي ي�ستعملها �شرطة مكافحة
ال�شغب.
 .٩قريب� � ًا م ��ن �أمان ��ة بغداد �سمع ��ت اطالقات
نارية ثم رك ��ن �سائقا تكتك عجالتهما ب�سرعة
قريب� � ًا مني ونزال وهما يتحدثان بارتباك عن
م�سلح يف �شرفات �أحد الأبنية املوجودة عند
�ساح ��ة الوثب ��ة ويقوم ب�إطالق الن ��ار ،لكن مل
يبدو على امل�شهد هناك ما ي�ؤكد كالمها.
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مغردون ي�شيدون بدوره في االحتجاجات:

"التك تك" يتحول �إىل " بامتان " العراق!

ف�����ت�����ي�����ان ال�����ري�����ح

 مرام �سامل
متخ�ض ��ت االنتفا�ض ��ة ال�شعبي ��ة
احلالي ��ة ع ��ن �ضغوط ��ات واجهت
امل�سعف�ي�ن ،كونهم �أ�صبح ��وا هدف ًا
للقنا�ص ��ة� ،إال �أن �سائقي "التكاتك"
تدخلوا لإنقاذ املوقف .كيف حتول
"التك ت ��ك" من م�صدر �إزعاج �إىل
"رمز" الثورة العراقية؟
بعجالت ��ه الث�ل�اث ال�صغ�ي�رة
ومقاع ��ده التي ال تت�س ��ع لأكرث من
ثالثة �أ�شخا� ��ص ،ونداءات �سائقيه
الرنان ��ة ،يب ��د�أ "التك ت ��ك" م�سرية
عم ��ل جدي ��دة يف الع ��راق ،وذل ��ك
بع ��د م�س ��اع جدية يف م�ص ��ر ملنعه
وا�ستغالله كو�سيلة لتحقيق فر�ص
عمل جديدة يف تون�س.
لكن "التك ت ��ك" توىل خالل موجة
االحتجاج ��ات العراقي ��ة الراهن ��ة
مهم ��ة جدي ��دة :فه ��و �أ�ضح ��ى
"�سيارة �إ�سعاف" تنقل اجلرحى،
لي�صبح الو�سيل ��ة الأ�سرع ،ال�سيما
بع ��د ا�سته ��داف امل�سعف�ي�ن من قبل
القنا�صة ،وال ��ذي جعل من �سائقي
"التكات ��ك" الب�سيط�ي�ن" رم ��ز ًا
للثورة العراقي ��ة ،ودفع النا�شطني
ع�ب�ر مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
لإطالق و�سم (ها�شتاغ) #ثورة_
التكتك.
تعر�ض ��ت عرب ��ات "الت ��ك ت ��ك" يف
العراق خ�ل�ال الع ��ام املن�صرم �إىل
موجة �سخط من �س ��كان العا�صمة
بغ ��داد ،باعتباره ��ا م�ص ��در �إزعاج

ل�سائقي ال�سيارات العمومية ،فيما
اتهمها البع� ��ض بارتكاب خمالفات
مروري ��ة .بيد �أن الث ��ورة العراقية
الأخ�ي�رة دفع ��ت به ��م �إىل �ساحات
اال�شتب ��اك ،لي�صبح ��وا بع ��د ذل ��ك
رمز ًا لها .وقد تداول رواد ال�شبكة
العنكبوتية �صور ًا ومقاطع فيديو
لأعم ��ال و�صف ��ت بـ"البطولي ��ة"
ل�سائق ��ي التكت ��ك ،فيم ��ا �أطل ��ق
البع�ض عليهم لق ��ب "تك تك مان"،
يف مقارب ��ة لـ"�سوبرم ��ان" ،البطل
اخلارق� ،إذ غ ��ردت �صفحة عراقية

تعن ��ى بق�ضاي ��ا حق ��وق الإن�س ��ان
�ص ��ورة لإح ��دى العرب ��ات ،مرفقة
مبقاط ��ع من �أغني ��ة للبطل اخلارق
املعروف "بامتان".
املهمة التي يقوم بها ال�سائقون هي
مهمة �صعبة ،كما يذكر املتظاهرون،
�إذ �أن عملي ��ة نق ��ل امل�صاب�ي�ن يف
و�س ��ط اال�شتب ��اكات الت ��ي يحي ��ط
به ��ا قنا�صة تع ��د �صعب ��ة وخطرة،
كم ��ا ت�شري التقاري ��ر ال�صحفية� ،إال
�أن حج ��م العربات ال�صغري ال ينفك
يثب ��ت �أنه الأف�ضل م ��ن �أجل �سرعة

نق ��ل امل�صاب�ي�ن واملحتجني واملياه
وامل�ستلزمات ال�صحية.
غ�ي�ر �أن ال�سائق�ي�ن ،بن ��ا ًء عل ��ى
ت�صريحات للمتظاهرين ،يتحدون
خماط ��ر �إط�ل�اق الر�صا� ��ص،
ويقوم ��ون بتوزيع املي ��اه الغازية
عل ��ى املحتجني للتخفيف من وط�أة
الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع ،م ��ا جعل
�صيته ��م ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ينت�ش ��ر كالن ��ار يف
اله�شي ��م خالل وقت قيا�سي ،و�سط
تب ��ادل الن�شط ��اء �ص ��ور ًا ومقاطع

فيديو لهم.
ال ��دور الذي قام ب ��ه �سائقو التكتك
يف الث ��ورة العراقية دفع الن�شطاء
�إىل ت ��داول �أغنية للفن ��ان العراقي
ح�س ��ام الر�سام ،والت ��ي ميجد بها
"بط ��والت" ال�سائق�ي�ن ،.بلهج ��ة
عراقي ��ة ممزوج ��ة مبو�سيق ��ى
فلكلورية عراقية معروفة.
فيما تكفل نا�شط ��ون بدفع تكاليف
وق ��ود التكات ��ك ،وذل ��ك يف موج ��ة
ت�ضام ��ن معهم ،بع ��د �أن ن�شر رواد
املواق ��ع االجتماعي ��ة �أخب ��ار ًا ع ��ن
قي ��ام ال�سائق�ي�ن بالت�ب�رع بوقته ��م
و�أمواله ��م ،عل ��ى الرغ ��م مم ��ا مت
و�صفه بـ"�ضيق حالهم".
وكان �أ�صح ��اب التكات ��ك ق ��د
رف�ض ��وا تلق ��ي �أي �أم ��وال مقاب ��ل
خدماته ��م ،باعتباره ��ا "واجب� � ًا"
وطني� � ًا ،وقاموا بت�شكي ��ل �صفحة
وجمموع ��ة عل ��ى "في�سب ��وك"
حتم�ل�ان ا�س ��م "احت ��اد تكت ��ك
العراق" ،وقاموا با�ستحداث و�سم
#نقل_املتظاهرين_جمان ًا .كما
�أوردت م�ص ��ادر �صحفي ��ة عراقي ��ة
�أن ال�سائق�ي�ن يتناقل ��ون �أخب ��ار
املظاه ��رات م ��ن خ�ل�ال درد�ش ��ات
جماعي ��ة ،وذل ��ك لتحدي ��د املناطق
الت ��ي يحت ��اج فيه ��ا امل�صاب ��ون
واملتظاه ��رون �إىل امل�ساع ��دة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ا�ستح ��داث و�سائل
حماي ��ة �ض ��د الر�صا� ��ص والغ ��از
امل�سيل للدموع.
متت ��از عرب ��ات التكت ��ك ب�صغ ��ر

حجمه ��ا ،م ��ا ي�سم ��ح له ��ا بالتنقل
بني الأحي ��اء ال�صغرية وال�شوارع
ال�ضيق ��ة ،وق ��د كان ��ت يف ال�سابق
حمط ج ��دل يف �أو�ساط النا�شطني
العرب .ول�سنوات عدة� ،شكلت هذه
ال�سيارات م�ص ��در �إزعاج للبع�ض،
وو�سيل ��ة نق ��ل غري �آمن ��ة ،ما جعل
منه ��ا هدف ًا �سه�ل� ًا لالنتقاد ،ال�سيما
يف م�ص ��ر� ،إذ على الرغم من كونها
و�سيلة نقل معروفة ورخي�صة يف
القاه ��رة� ،إال �أن رئي� ��س ال ��وزراء
امل�ص ��ري م�صطفى مدب ��ويل �أعلن
عن ق ��رار جديد ب�سح ��ب الرخ�ص
من �سائقيها ،وا�ستبدالها بحافالت
�صغرية "ميني فان".
بي ��د �أن احلكوم ��ة التون�سي ��ة كان
له ��ا موقف خمتل ��ف� ،إذ �أعلنت عن
ط ��رح الآالف م ��ن عرب ��ات التكتك
يف ال�ش ��وارع التون�سي ��ة ،وذل ��ك
ملواجه ��ة البطال ��ة ب�ي�ن �صف ��وف
ال�شب ��اب ،وحلل م�ش ��اكل النقل يف
املنطقة.
�أم ��ا االنتفا�ض ��ة العراقي ��ة فق ��د
ا�ستطاعت ا�ستغالل مزايا التكاتك
م ��ن �أج ��ل تعوي� ��ض النق� ��ص يف
�سي ��ارات الإ�سع ��اف ،ال�سيم ��ا يف
ظ ��ل املخاط ��ر الت ��ي يتعر� ��ض لها
امل�سعفون ُ
و�شح الإمدادات الطبية
للمتظاهري ��ن ،وبه ��ذا ا�ستط ��اع
�سائقوه ��ا تغيري النظ ��رة ال�سابقة
كونها م�صدر "�إزعاج" للبع�ض يف
العراق� ،إىل "بطل" حملت الثورة
العراقية ا�سمها.

"ال تقتلني �أمي بانتظاري"

“ميمي” ي�شارك بحملة لوقف العنف �ضد المتظاهرين في العراق
 متابعة االحتجاج
�أعلن مهاج ��م املنتخب الوطني
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم مهن ��د
عل ��ي “ميمي” ،ام� ��س االثنني،
دعم ��ه حلملة وق ��ف العنف �ضد
املتظاهرين يف البالد.
ون�شر “ميمي” تغريدة مبوقع
تويرت ،تابعتها االحتجاج يوم
ام� ��س �صورة متظاه ��ر عراقي،
يحمل بيده الفتة مكتوب عليها
“ال تقتلني �أمي بانتظاري”.

ي�ش ��ار اىل ان مغردي ��ن يف
العراق ،ال ��ذي ي�شهد تظاهرات
�شعبي ��ة منذ الأول م ��ن ت�شرين
الأول املا�ض ��ي ،احتجاج� � ًا على
الف�ساد يف امل�ؤ�س�سة احلكومية
وت ��ردي الأح ��وال املعي�شي ��ة،
�أطلق ��وا و�سم� � ًا عنوان ��ه “ال
تقتلن ��ي �أمي بانتظ ��اري” ،يف
ا�ش ��ارة اىل اط�ل�اق الق ��وات
االمني ��ة الن ��ار عل ��ى ال�شب ��ان
املحتج�ي�ن ،وال ��ذي �أودى
بالعديد منهم.

 كاظم الوا�سطي

هناك
َمن كان يرمي ب�أيامنا
ك�أعواد احلطب
يف مواقد ال مت ُّل اال�شتعال
ونحن  ،ك�أمنا وجدنا
لنكون وقود ّ
حطابني يجولون
يف غابة �أعمارنا ،
كلما انك�سرت لهم ف� ٌأ�س
ؤو�س جديدة .
تهاوت علينا ف� ٌ
تبقى لنا قليل
وحيث ما ّ
ال يكفي ال�شعال حرائق قادمة
كنا نبحث يف الآفاق والزوايا
عمن مينحنا �أعوام ًا �أخرى
كي ال نك�سر خاطر مواقدنا .
مل يحتمل الأبناء كثري ًا
�إذ تركناهم ن�شارة خ�شب يف
�صمت غابتنا
�صرخات مدوّ ية
ف�أطلقوا
ٍ
مل نعتدها � ،أو نفعلها يوم ًا
يف ظل تلك املواقد .
�إن غادر الأبناء �صمتنا
كان " التك تك " يف �ساحتهم
وبني الدخان القاتل ،
�أ�سرع من طلقات الق ّنا�ص .
ها نحن الآن
على م�ساحة جيل ال يُهادن
نقف مذهولني
بني خطوات �سلحفاة جنت
�صدف ًة
و�سيقان فتيان ت�سابق الريح
والزمن امل�ستحيل .

موجز انباء �ساحات االحتجاج
• الديوانية

قتيل�ي�ن وع�ش ��رات اجلرح ��ى ،فيم ��ا قام ��ت
�أي�ض� � ًا بحرق املباين وبع� ��ض و�سائل النقل
و�إطالق قنابل املولوت ��وف على املحتجني،
ح�سب �شهود عيان.

م�شاهد من مرا�سيم الحداد
و�شعارات تتحدى ال�سلطة

وثق ��ت عد�س ��ات بع� ��ض النا�شط�ي�ن لقط ��ات
مع�ب�رة ملا مير ب ��ه ال�شب ��اب يف الديوانية من
حال ��ة ح ��زن عل ��ى �ضحاي ��ا االحتجاجات يف
بغداد والنجف وذي قار.
فيم ��ا و�صف ��ت الطالب ��ة اجلامعي ��ة �ضمي ��اء
العبيدي ما يحدث ب�أنه “جمزرة وحرب �إبادة
” ل�شباب العراق الذين اقلقوا الفا�سدين ،على
حد و�صفها.
وا�ضافت �أنه “من املعيب على حكومة مواجهة
�شعب حمروم ،ب�آلة القتل و�سفك الدماء وهذا
يدل على عدم انتمائها للبلد ومدى طغيانها”،
مطالب ��ة بـ “وق ��ف نزيف ال ��دم العراقي وقتل
ال�شبان املطالبني باحلقوق”.
واظه ��رت اللقط ��ات� ،أ�شخا�ص� � ًا يوق ��دون
ال�شموع عل ��ى �أرواح ال�ضحايا التي حملوها
م ��ع ارتداء الكمام ��ة امللطخة بالل ��ون الأحمر
يف �إ�شارة للدماء على االفواه املراد ا�سكاتها،
فيم ��ا مل يتمك ��ن �آخ ��رون من حب� ��س دموعهم
مطالب�ي�ن مبحا�سبة املت�سبب�ي�ن ب�إراقة الدماء
و�إيقاف �سفك دماء �شباب العراق.

• ذي قار
بعد “مجزرة” جميل ال�شمري
 ..قائد جديد ل�شرطة ذي قار

• النجف
�شيوخ ع�شائر يعبرون عن دعم
المتظاهرين ونبذ العنف
اجتم ��ع �شي ��وخ ع�شائ ��ر النجف الي ��وم  2من
كان ��ون الأول ووقعوا عل ��ى وثيقة عهد تن�ص
عل ��ى دع ��م املتظاهري ��ن ونب ��ذ العن ��ف وطرد
املند�سني.
ويظه ��ر يف الفدي ��و ال ��ذي ح�صل ��ت علي ��ه
"االحتج ��اج" ترديد �شي ��وخ الع�شائر ن�ص
الوثيق ��ة التي تعاه ��دوا عليها بالق ��ول� " :أن

نك ��ون الدرع احل�ص�ي�ن لأبنائن ��ا املتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن حل�ي�ن حتقي ��ق كاف ��ة املطال ��ب
امل�شروعة".
م�ضيف�ي�ن �أن "نك ��ون ال�ساندي ��ن والداعم�ي�ن
لهم من كل مايحتجون ��ه" ،م�شريين �إىل "نبذ
العن ��ف وم�ساندة الق ��وات الأمني ��ة ال�صديقة
وطرد املند�سني من �ساحات التظاهرات".
ه ��ذا وت�شه ��د حمافظ ��ة النج ��ف �أعم ��ال عنف
كب�ي�رة ،وقتل للمتظاهرين �إثر متكن جماميع
من حرق مبنى القن�صلية الإيرانية يف النجف
مرتني خالل �أ�سبوع واحد وحماولة القتحام

مرق ��د ال�سي ��د احلكي ��م م ��ا �أ�سفر ع ��ن �سقوط
الع�شرات من ال�ضحايا يف هذه املحافظة.

• كربالء

متظاهرون يتمكنون من الو�صول
لمبنى المحافظة كربالء
متك ��ن املتظاه ��رون م ��ن �إ�سق ��اط الكت ��ل
الكونكريتي ��ة ال�ضخم ��ة الت ��ي و�ضعته ��ا

حكوم ��ة كرب�ل�اء يف ال�ش ��وارع امل�ؤدية �إىل
مبن ��ى املحافظ ��ة ،ليتوجه ��وا بعده ��ا �إىل
املبنى لغر�ض اقتحامه.
وق ��ال متظاه ��ر يف ت�صري ��ح �صحفي خ�ص
به �شبك ��ة رووداو الإعالمي ��ة �إنه " متكنت
جمموعة من املتظاهري ��ن من �إ�سقاط الكتل
الكونكريتي ��ة الت ��ي و�ضعته ��ا احلكوم ��ة
املحلي ��ة يف املحافظة ،ملنعه ��م من ال�سيطرة
عليها".
و�أ�ض ��اف �أنه " توجه املئات من املتظاهرين

�ص ��وب مبن ��ى املحافظ ��ة لل�سيط ��رة عليه"،
مبين ًا �أن " القوات الأمنية يف مبنى املحافظة
واجه ��ت املتظاهري ��ن بقنابل الغ ��از امل�سيل
للدم ��وع واملولوت ��وف احلارق ��ة لردعه ��م،
فيم ��ا رد املتظاه ��رون بقناب ��ل املولوت ��وف
واحلجارة على القوات الأمنية".
فيما �شهدت املدينة الأي ��ام املن�صرمة �أعمال
عن ��ف قام ��ت به ��ا ق ��وات مكافح ��ة ال�شغ ��ب
احلكومي ��ة يف املدينة ،ب�إط�ل�اق الر�صا�ص
احل ��ي عل ��ى املتظاهرين مات�سب ��ب ب�سقوط

ك�ش ��ف م�صدر �أمني ،ع ��ن ت�سمية قائد جديد
ل�شرط ��ة حمافظ ��ة ذي ق ��ار ،خلف� � ًا جلمي ��ل
ال�شمري ،املطلوب للق�ضاء.
وق ��ال امل�ص ��در �إن ��ه “تق ��رر تكلي ��ف العميد
ري�س ��ان الإبراهيم ��ي بقي ��ادة �شرط ��ة ذي
قار”.
ي�شار اىل �أن الق�ضاء العراقي �أ�صدر مذكرة
قب� ��ض ومنع م ��ن ال�سفر بح ��ق رئي�س خلية
الأزم ��ة ال�ساب ��ق يف ذي ق ��ار الفريق جميل
ال�شمري ،على خلفية اتهامات له بامل�س�ؤولية
عن قتل املتظاهرين يف النا�صرية.
ً
و�شه ��دت مدين ��ة النا�صري ��ة م�ؤخ ��را ،مقتل
نح ��و  40متظاه ��ر ًا على يد ق ��وات الأمن..
وقامت جمموع ��ة من املتظاهري ��ن باحراق
منزل الفري ��ق جميل ال�شم ��ري ،بعد اتهامه
بقتل حمتجني يف النا�صرية.
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يوميات �ساحة التحرير
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"من�صة حياة" ..فعاليات مو�سيقية للجميع

دعوة ال�ستعرا�ض تاريخ "�شارع الر�شيد" اجلمعة املقبلة
عامر م�ؤيد
م ��ا زال ��ت احلم�ل�ات التطوعي ��ة
واعادة ت�أهيل املرافق التالفة قرب
�ساح ��ة التحرير واملناطق املحيطة
بها جاريا حتى ا�صبحت ال�شوارع
القريبة معر�ضا فنيا.
بع ��د الت�أهيل الذي ج ��رى يف نفق
�شارع ال�سعدون وكذلك نفق �ساحة
التحري ��ر ،ف�ضال عن بع�ض طوابق
املطع ��م الرتك ��ي ،جاء ال ��دور الآن
ل�شارع الر�شيد.
نقابة الفنانني �سبق وان عملت على
ا�ض ��اءة �شارع الر�شي ��د بامل�ساهمة
م ��ع ال�شب ��اب املتطوع�ي�ن ،والآن
الني ��ة تتج ��ه �ص ��وب الر�س ��م على
جدران ه ��ذا ال�ش ��ارع ال ��ذي عانى
االهم ��ال يف ف�ت�رات احلكوم ��ات
املتعاقبة.
وبالتزام ��ن م ��ع حم�ل�ات الت�أهي ��ل
�ستكون هناك من�صة مو�سيقية ملن
يود عر�ض فقرة فنية حيث �ستكون
يف �شارع الر�شيد ومت ت�أهيل املكان
املخ�ص�ص لذلك بف�ضل املتطوعني.
�سي ��زر الوردي – اح ��د املتطوعني
�ضمن حملة الفن يف االحتجاجات
االخ�ي�رة يق ��ول يف ت�صري ��ح
لـ"احلتج ��اج" ان ��ه "�ضم ��ن حمل ��ة
االهتم ��ام ون�ش ��ر الوع ��ي جت ��اه
ال�ت�راث واملب ��اين الرتاثي ��ة يف
�ش ��ارع الر�شي ��د ،وللت�أكي ��د عل ��ى
�سلمية االعت�صام مت اطالق من�صة

(حياة) املو�سيقية"..
وا�ض ��اف ان "ه ��ذه املن�ص ��ة
�ستك ��ون للمواه ��ب املو�سيقي ��ة
الفردي ��ة واجلماعي ��ة يف بغ ��داد
وكل الع ��راق ،حي ��ث ان من�ص ��ة
(حي ��اة) هي م�ساح ��ة مفتوحة لكل
املو�سيقي�ي�ن والعازف�ي�ن على كافة
الآالت املو�سيقي ��ة ،متاح ��ة جلميع

الفنون املو�سيقي ��ة الفولكلورية و
ال�شبابية".
وا�شار ال ��وردي اىل وجود جدول
ا�سبوع ��ي معل ��ن ع ��ن فعالي ��ات
املن�ص ��ة والدع ��وة عام ��ة للجمي ��ع
حل�ض ��ور االم�سي ��ات او املقاط ��ع
املو�سيقية التي �سيتم عزفها خالل
االيام القادمة.

"�أنا الثورة"� ..شعار مل�سرية ن�سوية يف الب�صرة

متابعة االحتجاج
�ش ��ارك ع ��دد م ��ن الن�س ��اء املمث�ل�ات لبع� ��ض النقاب ��ات
واالحت ��ادات يف الب�صرة ،ام�س االثن�ي�ن ،يف وقفة امام
مبن ��ى ديوان املحافظة ،ت�ضامن� � ًا مع مطالب املتظاهرين
يف املدين ��ة .ونق ��ل عن �شه ��ود عيان عن امل�ش ��اركات يف
االحتجاج ��ات القول� ،إن الوقفة ت�أت ��ي لدعم املتظاهرين
ومطالبهم امل�شروع ��ة كونهن �أي�ضا مت�ضررات من نق�ص
اخلدمات ،وطالنب اي�ض� � ًا مبحا�سبة الفا�سدين وحت�سني
اخلدمات يف املحافظة.
وق ��د حملت املتظاه ��رات الفتات تطال ��ب مبحا�سبة قتلة
املتظاهري ��ن ،فيم ��ا �شكل البع�ض منه ��ن �سل�سلة للتعبري
ع ��ن تعاطفهن م ��ع ا�سر ال�شهداء حيث حمل ��ت الفتات انا
ام ال�شهي ��د ان ��ا اخت ال�شهي ��د ..واكدت نا�شط ��ة ان هذه
التظاه ��رة ت�أتي حتت �شعار "انا الثورة" لتو�ضح للعامل
ان للم ��ر�أة دور يف االحتجاجات وه ��ي تقف يدا بيد مع
�شقيقها املتظاهر للمطالبة باحلقوق امل�شروعة.

كم ��ا دعت ممث�ل�ات النقابات اىل م�شارك ��ة جميع الن�ساء
م ��ع املتظاهرين يف احلقوق ال�شرعي ��ة والقانونية التي
اقرها الد�ستور واملواثيق الدولية.
و�شهدت حمافظة الب�صرة تظاهرات ووقفات وم�سريات
طالبت بتح�سني اخلدمات اال�سا�سية للمواطنني وتوفري
فر�ص العم ��ل ف�ض ًال عن حما�سب ��ة الفا�سدين يف مفا�صل
الدول ��ة .ويف كربالء انطلقت جمموع ��ة من الن�سوة يف
م�س�ي�رة عزائي ��ة ملوا�س ��اة ذوي ال�شه ��داء يف حمافظتي
النج ��ف الأ�ش ��رف وذي ق ��ار .حي ��ث �أك ��دت الن�سوة على
مقاربة تل ��ك امل�سرية ملا يح�صل من عزاء ن�سوي يف �أيام
عا�ش ��وراء والأربعينية .هذا واعلن ��ت اغلب املحافظات
احل ��داد ثالث ��ة ايام عل ��ى ارواح ال�شه ��داء يف حمافظتي
النا�صري ��ة والنج ��ف .و�شه ��دت حمافظت ��ا النج ��ف
والنا�صري ��ة احتجاج ��ات �شعبي ��ة غا�ضبة خ�ل�ال االيام
القليلة املا�ضية ،فيم ��ا ا�ستخدمت قوات االمن ومكافحة
ال�شغب الر�صا�ص احلي لتفريقهم ،ا�سفرت عن ا�ست�شهاد
الع�شرات من املتظاهرين وجرح املئات منهم�.ص

والعن ��وان �سيك ��ون يف منت�ص ��ف
�ش ��ارع الر�شي ��د م ��ا ب�ي�ن ج�س ��ر
اجلمه ��وري وج�س ��ر ال�سن ��ك قرب
كراج بغداد.
وذك ��ر ان "العمر التقديري للبناية
وال ��درج الذي �ستق ��ام فيه الفعالية
يتج ��اوز ال� �ـ ١٠٠عام ل ��ذا الميكن
الر�س ��م او الط�ل�اء عل ��ى تفا�صيله،

واجلان ��ب االي�سر املر�س ��وم حاليا
هو جلدار حديث".
وب�ي�ن ان "كل الر�سوم ��ات الت ��ي
اجنزت كانت على ج ��دران حديثة
وكذل ��ك مل يتم الر�س ��م على املباين
الرتاثية ،واكرث املناطق التي ر�سم
فيها كانت مكبا للنفايات".
الفعالي ��ة م�ستم ��رة يف �ساح ��ة

التحري ��ر حي ��ث اقي ��م اول ام� ��س
معر� ��ض ر�سم وزخرف ��ة واملعر�ض
متت اقامته من قبل طلبة اجلامعة
التكنولوجية وبتعاون مع الر�سام
م�صطف ��ى لطي ��ف و مب�ش ��اركات
جي ��دة م ��ن اجلمهور الذي ��ن ابدوا
اعجابهم بهذه احلملة.
اع ��ادة الذكريات ل�ش ��ارع الر�شيد،
هي مبادرة اخرى اطلقتها النا�شطة
املدني ��ة ري ��ا عا�صي م ��ن �صفحتها
على الفي�سب ��وك داعية اال�شخا�ص
ا�صح ��اب االعم ��ار الكب�ي�رة اىل
الذهاب ل�شارع الر�شيد.
وكتب ��ت عا�ص ��ي يف �صفحتها على
"الفي�سبوك" "دعوة ملحبي �شارع
الر�شي ��د م ��ن ال�شب ��اب ال�صح ��اب
االعم ��ار الكبرية ومم ��ن يتذكرون
مع ��امل الر�شي ��د م ��ن چقماقچ ��ي
اىل ج�س ��ر ال�سن ��ك احل�ض ��ور يوم
اجلمعة".
وبين ��ت ان "الدع ��وة كذل ��ك للذين
ميتلكون �ص ��ورا لالماكن هناك او
من لديه �ص ��ورة يف هذه االمكان،
واله ��دف ه ��و جم ��ع ه ��ذه ال�صور
واحلدي ��ث عنه ��ا لل�شب ��اب الذي ��ن
يتواج ��دون يف �ش ��ارع الر�شي ��د
�سواء لالعت�صام او الر�سم".
وا�ش ��ارت اىل ان "املوعد الرئي�س
لهذه الفعالية �سيكون يوم اجلمعة
املقبلة عند ال�ساعة العا�شرة �صباحا
وحتى ال�ساد�سة م�ساء مقابل بناية
دائرة عقارات الدولة".

 عبد اخلالق الركابي

ري اجلريح ُة :ري�ش ٌة تهوي..د ٌم
تفاجئنا الع�صاف ُ
القدمي
واجلذر
الع�شب
اخ�ضرار
ين�ساب ما بني
ِ
ِ
ِ
ِ
غ�صن
جتدد الأ�شجا ُر خ�ض َر َتها ،تع ّري كل ٍ
ّ
جف من �أوراقهِ ال�صفرا َء� ..أجنح ٌة
حت ّلقَ :من يبيع ،لقا َء ر�صا�ص ٍة حمرا َء� ،شاهد ًة
امل�سفوح �أغ�سل عن نوافذنا
بالدم
ِ
وقرب ًا؟ ِ
مي :كلما
غبا َر
ِ
جرح قد ٌ
ال�صمت ،يل ٌ
إ�صبعي التي
انفجر الد ُم التهبتْ خماوف ُه القدمي ُة ،بني �
َ
النار والأعداءِ حنجر ٌة �ست�صرخ:
�شدّتْ زنا ًد ِ
 ْقف!!
فهل �سنقول:
 ال؟...َ
البنادق مرة �أخرى؟
�أم ن�سحب الأيدي وننتظر

يك�شف عن  14مر�شح ًا لخالفة عبد المهدي

الفتح  :نرف�ض ترك خيار رئي�س الوزراء للمتظاهرين
ك�ش ��ف حتال ��ف الفت ��ح ،ام�س املعاي�ي�ر التي
اتفقت عليها معظم القوى ال�سيا�سية الختيار
�شخ�صية رئي�س ال ��وزراء القادم ،فيما رف�ض
ت ��رك خي ��ار اختيار رئي� ��س احلكوم ��ة املقبلة
للمتظاهرين.
وقال النائب عن الفتح حامد عبا�س يف تعليق
عل ��ى تنازل �سائرون عن تقدمي مر�شح رئا�سة
الوزراء ب�صفتها “الكتلة الأكرب”� ،إن "الكتلة
الأك�ب�ر ه ��ي حتال ��ف البن ��اء� ،إال �أن الو�ض ��ع
احلايل يجربنا على االبتعاد عن التم�سك بهذا
احل ��ق الد�ستوري ،ولن ينف ��رد البناء بتقدمي
مر�ش ��ح من ��ه ،ب ��ل �سيت�ش ��ارك م ��ع كل القوى
ال�سيا�سي ��ة للخروج با�س ��م مر�شح تتفق عليه
الق ��وى ال�سيا�سية وال�شارع مع ��ا ،ولن يكون
من �ضمن �أي كتلة او حزب �سيا�سي ،لكنه من
داخل رجاالت الدولة".
وا�ض ��اف عبا� ��س� ،أن “احلديث ع ��ن تر�شيح
ا�سم من خارج احلكومات املتعاقبة والقادات
ال�سيا�سي ��ة متف ��ق علي ��ه ،لكنه الب ��د �أن يكون
م ��ن رجاالت الدول ��ة ك�أن يكون رئي�س جامعة
�أو �أح ��د امل ��دراء العام�ي�ن او الربملاني�ي�ن
امل�ستقلني” ،م�ش�ي�را �إىل ان "تر�شيح �شخ�ص
غريب عن العملي ��ة ال�سيا�سية �شبه م�ستحيل،
كون ��ه �سيحت ��اج عل ��ى الأق ��ل �إىل �سن ��ة كاملة
لك ��ي يفهم العمل ال�سيا�س ��ي وطريقة التعامل
مع امل�ش ��اكل الداخلية والإقليمي ��ة ،كالتوازن
يف العالق ��ات بني �إيران و�أم�ي�ركا ،ف�ض ًال عن
اطالع ��ه على الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي العراقي،
الذي ميثل �أغلب امل�شاكل اليوم".
و�أك ��د عبا� ��س� ،أن "حديث �سائ ��رون وغريها
م ��ن الكتل ب�ش�أن ت ��رك اخليار لل�ش ��ارع ب�ش�أن

املر�ش ��ح لرئا�س ��ة ال ��وزراء� ،أمر غ�ي�ر معقول
فميادي ��ن االعت�صام ��ات واالحتجاج ��ات
تتكون من فئات خمتلف ��ة التوجه والرغبات،
واختيار املر�شح البد �أن يكون من قبل القوى
ال�سيا�سي ��ة املطلع ��ة عل ��ى الو�ض ��ع ال�سيا�سي
للبلد ،ومن ثم ي�ؤخذ ر�أي ال�شارع حول اال�سم
املطروح بنظر االعتبار".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن “الق ��وى ال�سيا�سي ��ة طرح ��ت
نح ��و  14مر�شح� � ًا ،بع� ��ض �أ�سمائه ��م �سربت
�إىل و�سائ ��ل الإع�ل�ام ،وب ��دا وا�ضح� � ًا رف�ض
اجلمهور له ��ا” ،م�ؤكد ًا �أن "الدول ��ة العراقية
مليئة بالرجال امل�ستقلني والأكفاء ،وميكن �أن
يكونوا ا�سماء منا�سبة لهذا املن�صب ،وحتظى
بر�ضا القوى ال�سيا�سية وال�شعب".

وا�ستعر� ��ض النائب عن الفت ��ح حامد عبا�س،
ال�ش ��روط واملعاي�ي�ر الت ��ي يج ��ب �أن تتوف ��ر
يف اال�س ��م املر�ش ��ح لرئا�س ��ة ال ��وزراء ،مبينا
�أن ��ه يج ��ب �أن يك ��ون "مقبو ًال ل ��دى املرجعية
الدينية ،قوي و�شجاع وحازم ،م�ستقل وغري
مرتب ��ط بحزب �أو كتلة �سيا�سية ،و�أن اليكون
من قادة الكتل والأحزاب ال�سيا�سية� ،أو �شغل
من�صب ًا حكومي ًا ك�أن رفيع ًا كالوزراء ال�سابقني
ور�ؤ�ساء احلكومات".
كما ا�شرتط النائب ع ��ن الفتح يف موا�صفات
رئي� ��س احلكومة املقبل� ،أن "ال يكون �صاحب
موقف �سلب ��ي من احل�شد ال�شعب ��ي ،ما يعني
�أن ��ه �سيك ��ون �أم�ي�رك ًا �أو �إ�سرائيلي ��ا و�إن مل
ينتم".

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

من جه ��ة اخرى ن�شرت �صفح ��ة �صالح حممد
العراق ��ي املقرب ��ة من زعي ��م التي ��ار ال�صدري
مقت ��دى ال�ص ��در ،من�ش ��ورا ح ��ول اال�سم ��اء
الت ��ي �سربته ��ا و�سائ ��ل االع�ل�ام والتوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،زعم ��ت انهم املر�شح�ي�ن ملن�صب
رئا�سة احلكومة املقبلة.
وق ��ال العراق ��ي يف من�شور عل ��ى �صفحته يف
في�سبوك وتابعتها (االحتجاج) ام�س االثنني
"�إنتبه
ال (�شي ��اع) اال لل�شع ��ب ..فقد �ش ��اع و�شع نور
الثوار
ال (بحر) اال بحر ال�شعب ..ولن يُركب موج ُه
ف�ل�ا ت�ؤجج ��وا الفتنة ايه ��ا الفا�س ��دون ..فقد
اخمدها العقالء".

