
١- ا�ستقالة احلكومة فورًا.
٢- ت�سكيل حكومة انتقالّية موؤقتة ملدة ثالثة اأ�سهر فقط.

٣- تتاأل���ف احلكوم���ة الإنتقالية املوؤقتة من �سخ�سي���ات تتوافر فيهم 
اأربعة �سروط:

اأ( اأن يكون���وا م�ستقلني ومل ي�سبق له���م العمل يف اأي حزب �سيا�سي 
�سابقًا.

ب( مل ي�سب���ق لهم العم���ل يف اأي حكومة اأو جمل�س نواب �سابق، ول 
يف اأي حكومة حملية اأو جمل�س حمافظة.

ج( اأن ل يتقدموا للرت�سيح يف النتخابات القادمة ول ي�ساركوا يف 
الرعاية اأو الرتويج لنتخاب اأي مر�ّسح.

د( اأن يكونوا من امل�سهود لهم بالنزاهة وال�سجاعة والوطنّية.
٤- تعدي���ل قانون النتخابات ليكون النتخاب �سمن دوائر متعددة 
داخ���ل املحافظ���ة، وتطبي���ق نظ���ام الرت�سيح الف���ردّي وف���وز الأعلى 

اأ�سواتًا.
٥- ت�سكي���ل مفو�سي���ة م�ستقل���ة جدي���دة لالنتخاب���ات بنف�س �سروط 

اأع�ساء احلكومة الإنتقالّية.
٦- تفعي���ل قان���ون الأح���زاب لك�سف م�س���ادر متويله���ا ومنع وجود 

�سالح بيدها.
٧- اإج���راء انتخاب���ات جدي���دة حت���ت اإ�س���راف الأمم املتح���دة طبقًا 
للقان���ون اجلدي���د، ويك���ون موعده���ا قب���ل نهاي���ة ف���رتة احلكوم���ة 

النتقالّية.

٨- يق���وم جمل�س النّواب اجلديد بتعديل الد�ستور بفرتة ل تتجاوز 
ثالث���ة اأ�سه���ر. ويك���ون �سمن التعدي���الت اإلغاء جمال����س املحافظات 

واملجال�س البلدّية، وحتديد نوع نظام احلكم طبقًا لإرادة ال�سعب.
٩- تتعّه���د احلكومت���ان النتقالي���ة والدائمة باإج���راء حتقيق عاجل 
حول اجلهات والأ�سخا�س الذين ت�سببوا بقتل املتظاهرين، واإنزال 
حك���م الق�ساء الع���ادل بهم، وتعوي�س اأ�سر ال�سه���داء والتكفل بعالج 

اجلرحى وتعوي�سهم.
١٠- يتعّه���د جمل�س الق�ساء الأعل���ى اأن يتم فورًا اإطالق حتقيق »من 
اأين لك هذا؟« بحق امل�سوؤولني احلاليني وال�سابقني، و�سائر موظفي 
الدول���ة، وا�سرتداد الأموال من ال�سّراق مهما كانت اجلهة التي تقف 

خلفهم.
ه���ذه خارطة طريق مقرتحة خلطوات اأ�سا�سية تنقذ بلدنا وتخل�سنا 
م���ن ف�س���اد الطبق���ة ال�سيا�سي���ة التي حكمتن���ا، ويف ح���ال قبولها من 
اأو�ساط اأبناء �سعبنا العراق���ّي ف�سندافع عنها يف �ساحات العت�سام 
حت���ى حتقيق الن�سر، كما نوؤكد اأّن انع���دام الثقة بالطبقة ال�سيا�سية 
تدفعنا للقول اأّنهم لن ي�ستجيبوا ب�سهولة لهذه اخلطوات لأنها فعليًا 
كفيل���ة بالق�س���اء على ف�ساده���م وامتيازاتهم ونهبهم ل���روات البلد، 
وبخا�س���ة قان���ون النتخابات اجلدي���د بال�سورة الت���ي اقرتحناها، 
ولذل���ك فاإننا يج���ب اأن نبقى يقظ���ني ومتاآزري���ن واأن ل نرتك �ساحة 
نن���ال مطالبن���ا  فيه���ا حت���ى  التواج���د  نته���اون يف  العت�س���ام ول 

امل�سروعة. وليعرف اجلميع اأْن ل كلمة تعلو اإل كلمة العراق.

لماذا التكتك؟

هيئة التحرير
بقلم: أبو التكتك

بعد اأن خرج اأبناء ال�سعب العراقي يطالبون بحقوقهم العادلة يف تظاهراٍت مل ُي�سهد لها مثيل يف تاريخهم احلديث، 
وواجهوا القتل بالر�سا�س احلّي واأنواع املخاطر، واأقاموا العت�سامات ال�سلمية اإ�سرارًا على تخلي�س العراق من 
ف�ساد الطبقة ال�سيا�سية وما �سببته من اخلراب والفقر. نقرتح خارطة طريق لإنقاذ البالد عرب �سل�سلة من اخلطوات 

ل ميكن ف�سل واحدة منها عن الأخرى:

تكـــــــــــــــــــــتك

المستحيل ليس عراقيًاخارطة طريق إنقاذ العراق
العراق كله اآلن في ساحة التحرير

يب����دو اأن قيام����ة العراق حان����ْت اأخريًا، ون�سج����ْت »عناقيد الغ�س����ب« الذي كان 
يختزن����ه الع����راق منذ ١٦ عامًا تبخ����ر فيها رويدًا روي����دًا كّل اأمٍل تفتح يف روح 

العراقي بعد �سقوط �سنم �ساحة الفردو�س يف ٢٠٣٣. 
وم����ن �ساح����ة الفردو�����س اإىل �ساح����ة التحري����ر، م�ساف����ة قه����ٍر واإذلل وتنكي����ل 
متوا�س����ل للعراق����ّي الذي بات يفت����ح عينيه كل �سباح على فق����ٍر وبطالة وف�ساد 
وغياب خدمات وانفالت قوى م�سلحة خارج اإطار الدولة حيث لي�س للدولة اإل 

ال�سم. ومن وراء ذلك كله الف�ساد الذي قّل نظريه يف التاأريخ.
�سن����وات ونحن نرى ال�سيا�سّي الفا�سد ينهب دون اأن ي�سائله اأحد، ومينح ثلث 
العراق هبة لداع�س من دون اأن ينب�س اأحد بكلمة، وي�سوق ١٧٠٠ �سابًا عراقيًا 
اإىل مذبح����ة �سبايك����ر وال�سقالوية م����ن دون اأن يعرت�س ممثل����و ال�سعب عليه، 
ومينح مليارات الدولرات جلارتنا العزيزة اإيران بغية تقوية اقت�سادها، كما 
يه����دي مثلها من املليارات حلاكم �سورية الديكتات����وري لإيقافه على قدميه بعد 

اأن ع�سفت به ثورة ال�سعب ال�سورّي املغدورة.
�س����ّد الف�س����اد على العراقي كل الآفاق اإىل احلّد الذي �س����ار ا�سم العراقي مرادفًا 
للهج����رة، وت����وزع �سبابنا على خارطة الع����امل لجئني اأو خائ�س����ني يف البحار 
طمعًا يف الو�سول اإىل فردو�س اأوربا، وكم من ثمرات اأرحام العراقيات ابتلعه 

البحر قبل اأن يبلغ جنته املوعودة.
يف غ�س����ون �سنوات قالئل اأ�سبح ال�س����اب العراقي مياًل لالنتحار يف �سابقة مل 
نعهده����ا حتى يف ظل نظام حك����م املجرم �سدام ح�سني، ووج����دت ال�سلطة حاًل 
ملع�سالت ال�سب����اب يف اإغراق العراق باملخ����درات الإيرانية �ساربة ع�سفورين 
بحج����ر: اإلهاء ال�سب����اب من جهة ودعم اقت�ساد اجلمهوري����ة الإ�سالمية من جهة 
اأخ����رى. وتراف����ق كّل ذلك مع حمالت اإمياني����ة كذوب من قب����ل امليلي�سيات التي 
تتح����دث با�س����م الله �سخ�سي����ًا، ف�س����ارت حتا�سب ال�س����اّب على ملب�س����ه وماأكله 
وم�سرب����ه وتالحق����ه يف اجلامع����ات واحلدائ����ق خ����وف اأن يلتقي بزميل����ة له اأو 

�سديقة فيكون ال�سيطان ثالثهما!
ل�سو�س الله من ال�سيا�سيني العراقيني الذين �سرقوا ا�سم الله وجعلوه ح�سابًا 
م�سرفي����ًا يف البنوك، عم����دوا اإىل تعيني �سرطة لله اأي�س����ًا يت�سممون كل ن�سمة 

حرية خلنقها وكان ل بّد اأن ي�سل هذا اجلّو اخلانق اإىل انفجار حمتوم.
انفج����ر �سب����اب العراق بع����د اأن اأيقنوا اأن ل ملجاأ لهم من ه����ذا الكابو�س اإل باأن 
يزيح����وا ه����وؤلء الوحو�س م����ن طريقهم لاللتق����اء مع احلرية الت����ي ل حياة من 

دونها.
يخط����ئ من يظ����ن اأن ال�سباب املرابط يف التحرير و�ساح����ات العراق اإمنا يريد 
مطال����ب جزئية »فر�سة عم����ل اأو خدمات« �سار �سقف مطالبه عالي����ًا بعلّو ياأ�سه 

وغ�سبه و�سخطه على الطغاة املتحكمني مب�ستقبله.
مل يع����د للعقاق����ري املخ����درة كالنتخاب����ات مفع����ول يف ج�س����د املواط����ن العراقي 
ال�س����اب، تك�سفت الأمور واأ�سبح مطلبه ب�سيطًا هينًا وا�سحًا: تغيري كّل �سيء، 

كّل �سيء واإزالة كل الوجوه التي كانت عنوانًا لإذلله.
اإ�سق����اط النظام عنوان هذه النتفا�سة و�سقفه����ا الوحيد .. وحتت هذا ال�سقف 

تتحقق كل املطالب الأخرى.
�سار ال�ساب العراقي واقعيًا مذ بات ين�سد امل�ستحيل.

طوبى لروح ال�سباب وهي تدّك بيوت الطغاة وتقلق نومهم.
املجد ل�سهداء ثورة ت�سرين العظيمة.

هذا العدد الأول من جريدتنا، جريدة املحتجني، التي تكتب وحترر وتوزع يف �ساحة العت�سام يف �ساحة التحرير.
اأ�سميناه����ا »تكت����ك« تيمنًا با�سم عربة الفقراء التي اأ�سبحت اأيقونة ه����ذه الثورة، وتثمينًا لدور اأ�سحاب التكتك الأ�سطوري يف 

نقل امل�سابني واجلرحى وال�سهداء يف �ساحة هي �ساحة حرب فعلية.
حني تنهال قذائف الطغاة على روؤو�س املحتجني كل يوم، يفت�س اجلميع عن ملجاأ يلجاأون اإليه هربًا من قذائف الغاز امل�سوبة 
عل����ى الروؤو�س، وحده �سائق التكتك يهرع خماطرًا بحيات����ه يفت�س عن مو�سع �سقوط القنبلة ليذهب م�سرعًا وينجد م�سابًا اأو 

يخلي �سهيدًا.
ويف الأي����ام الت����ي وزعت فيه����ا ال�سلطة وميلي�سياتها قنا�سني عراقي����ني واإيرانيني على �سطوح البناي����ات، كان من الطبيعّي اأن 
يتمرت�����س املحتج����ون ب����كل ما ميكن اإيج����اده خوفًا من قنا�����س املذهب املرتب�س به����م يف الأعلى، لكْن يبقى اأب����و التكتك ال�ساب 

الفقري الذي ل ميلك من الدنيا اإل عربته هذه، دائرًا يف ال�ساحة معر�سًا نف�سه خلطر القن�س العقائدّي مفتديا اأخوته بنف�سه.
من اأجل ذلك اأ�سمينا هذه اجلريد »تكتك« وفاء لهذه النفو�س ال�سابة الكرمية التي اأ�سبحت اأيقونة العراق الثائر.

)االفتتاحية(

الشباب يعلنون قيامة العراق



أحمد الشيخ ماجد

لم تتعامل إيران مع التعقيد 
العراقي الداخلي ولم تدرك 

صعود الوطنية العراقية على 
أيدي هذا الجيل. تعتقد إيران أن 

والء العراقيين الشيعة هو أمر 
مفروغ منه، ولهذا هي ال تكترث 
بكل الشعارات التي انطلقت في 
احتجاجات 2016/2015 »إيران بّره 

بّره

لقد أكد المرشد األعلى 
للثورة اإلسالمية عداء إيران 

لالحتجاجات في العراق، كما دفع 
بتعميق الشرخ مع شيعة العراق 

ومطالبهم في الحياة، أنه يصر 
على استمرار مرحلة التعامل مع 

العراق بوصفه عراًقا لجماعات 
تدور حول نفسها في الوعي 

الطائفي

منذ انطالق الحتجاج����ات يف مطلع ت�سرين الأول/اأكتوبر 
كان الرتقب الأكرب ملوقف اإي����ران "املعروف" م�سبًقا من اأي 
حراك داخلي ي�ستهدف النظام اأو يتقّرب من مناطق اخلطر 
الت����ي ت�سعه����ا اإي����ران للداخ����ل العراق����ي، لكن ه����ذا الرتقب 
ناب����ع من خ�سو�سية العالقة العراقي����ة الإيرانية بعد الغزو 
الأمريك����ي يف ع����ام ٢٠٠٣، بالرغ����م م����ن اأنه خ����رج يف ذات 

الن�سق املتكّرر.
كان����ت النظ����رة الإيرانية للع����راق والعم����ل الداخل����ي فيهما 
تتخ����ادم م����ع ما �سنع����ه الغ����زو الأمريكي من نظ����ام يتوافق 
م����ع الت�ساري�س الطائفي����ة واملكوناتية يف الع����راق. النا�س 
يق�سم����ون اإىل ثالث جماعات، �سيع����ة و�سنة وكرد، وينبغي 
العمل لل�سيط����رة على ال�سيعة بطرق الت�سابه الطائفي الذي 
كان جاهًزا بفعل حقبة ال�ستبداد واحلرمان الذي عانى منه 
�سيعة العراق طوال ٣٥ عاًما من حكم البعث. مل تدعم اإيران 
الدول����ة يف العراق خالل عقد ون�سف، فم����ن يدعم الدولة ل 
يعطي الأموال وال�سالح والوجود لف�سائل م�سلحة خارجة 

عن اإطار الدولة.
ا�ستم����ر هذا النم����ط من التعامل الإيراين م����ع �سيعة العراق 
ل�سن����وات ط����وال، مهيمن عل����ى نظام يف دول����ة مفّككة، وهو 
النم����ط الذي �سيك�سره الربيع العرب����ي الذي انطلقت خالله 
احتجاج����ات يف الع����راق ع����ام ٢٠١١. تتعام����ل اإي����ران م����ع 
التظاه����ر يف العراق بحذر، بو�سفه �سع����وًدا للوطنية التي 
�ستطل����ق اأ�سئل����ة كربى تتعل����ق بالدولة والهوي����ة وال�سيادة 
وال�ستق����الل.. ال����خ. لكن تظاه����رات ٢٠١٨ كان����ت ال�سربة 
الأح����زاب  قواع����د  موط����ن  يف  اإي����ران  �سرب����ت  القا�سم����ة، 
ال�سيعية، النجف والب�سرة، واحدة مقد�سة، واأخرى ت�سكل 
ثق����اًل اقت�سادًي����ا وب�سرًيا �سيعًي����ا بالن�سبة له����م. ذهب نائب 
رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي اأبو مهدي املهند�س، املقّرب من 
اإي����ران اإىل الب�سرة بعد اإحراق القن�سلي����ة الإيرانية ومقار 
الأحزاب املقربة من طهران، وعلى غري عادته، كان املهند�س 
منفعاًل والغ�سب يتطاير م����ن عيونه قائاًل "�سنالحق اأذناب 
اأمري����كا ول اأم����ان له����م بعد الي����وم"، ومن����ذ ذلك الي����وم، كل 

حماولة لالحتجاج يف الب�سرة تنتهي ب�ساعتها.
يق����دم نظ����ام املحا�س�س����ة ت�س����ورات ت����كاد تك����ون يقيني����ة 
بالن�سب����ة لالإيراني����ني، وه����ي اأن التظاهرات ل ب����ّد اأن تكون 
منتًجا اأمريكًي����ا يقابله "النظام ال�سيع����ي"، املنتج الإيراين 
ال����ذي يج����ب اأن يبق����ى واإن كان على ح�ساب معان����اة النا�س 
وانع����دام الكرام����ة واخلدم����ات والعي�س يف مراح����ل ما قبل 
الدول����ة. "ميلي�سي����ات" تتحك����م بنظ����ام وتر�س����م اخلطوات 
اأحياًن����ا مل�ساره دولًي����ا واإقليمًيا. ظلت ه����ذه الت�سورات هي 
احلاكمة على وجهة النظر الإيرانية بعيًدا عن اأ�سئلة النا�س 
احلقيقي����ة وحاجاته����م، والرتاكم الذي �سيبن����ى لديهم بفعل 
تراجع النظام وا�ستمراره وفق اآلية نهب ت�ستحوذ على كل 

�سيء ول تقدم �سيًئا على جميع امل�ستويات.
لي�����س ال�سيع����ة يف الع����راق جماع����ة متجان�سة ميك����ن العمل 

معه����ا وال�سيط����رة عليه����ا به����دوء، وزعي����م التّي����ار ال�سدري 
مقت����دى ال�سدر خري مثال. وه����ذا الأمر، اأفرز لن����ا تدريجًيا 
�سيعًي����ا،  �سباًب����ا  الداخلي����ة  والظ����روف  الرتاك����م  وبفع����ل 
غ����رَي خا�س����ع للخي����ارات الت����ي ت�سعه����ا الأح����زاب يف ن�سق 
املحا�س�س����ة والتوزيع الطائفي، �سباب ل يعي ق�سة الثورة 
الإ�سالمي����ة وحماية الطائفة اأم����ام العدو املتخّيل وغريهما. 
اإن����ه يري����د اأن يعي�����س ب�س����الم يف بالد ه����و يعتق����د اأن اإيران 
تتالع����ب مب�سريه����ا وحتمي معظ����م الفا�سدين فيه����ا، ف�ساًل 
ع����ن تراجعه����ا دولًي����ا واإقليمًيا، وله����ذا ميكن النظ����ر طوياًل 
لل�سع����ار الذي رف����ع يف التظاهرات الأخ����رية "نريد وطن"، 
هذا ال�سعار اأكرب حتى من ق�سة مطالب خدمية مثل املطالب 
التي رفعت يف الب�سرة وبغداد فيما �سبق، اأنه ميّثل اأق�سى 
مراح����ل الوعي يف م�ساأل����ة الدولة العراقي����ة وو�سولها اإىل 
ه����ذا احلال لأ�سباب كث����رية، ومنها ال�س����راع الإقليمي الذي 

كانت اإيران العنوان الأبرز له.
لقد �سربت اإي����ران يف الب�سرة عام ٢٠١٨ يف �سياق انعدام 
اخلدم����ات وتل����وث املي����اه، و�سرب����ت يف بغ����داد يف �سي����اق 
"�سرق����ة الوطن" وتدمري الدول����ة واإنهاء وجودها، كما اأن 
الكثري م����ن املتظاهرين يعتقدون اأن "القّنا�����س كان اإيرانًيا 
ولي�����س عراقًيا"، هذا ما �سمعت����ه يف اإحدى امل�ست�سفيات يف 
الأي����ام الت����ي بقيت روؤو�����س ال�سب����اب متناثرة عل����ى اأ�سفلت 
ال�سوارع. لعل ه����ذا هو التحول اجلديد يف الوعي يتخطى 

ق�س����ة الت�ساب����ه الطائف����ي ال����ذي حت����ول �سابًق����ا اإىل ت�سلي����م 
�سيا�سي باملطلق. مل يعد خطاب الإرهاب واخلوف من بعبع 
البعث يوؤث����ر بال�سباب، لقد دخل هذا اجليل معركة احلقوق 
م����ن اأو�س����ع اأبوابه����ا قبال����ة اأزم����ة املنج����ز الذي تع����اين منه 
الأح����زاب ال�سيعية، املقرب����ة من اإيران وغ����ري املقربة، وهو 
الأم����ر الذي يرّبر دائًم����ا بخطاب احل����رب والتهديد امل�ستمر 

حل�سون الطائفة.  

كان����ت احتجاجات ٢٠١٩ �سدمة للجان����ب الإيراين، بالرغم 
من اأنه����ا بهذا املو�سوع ح�سًرا تاأت����ي يف �سياق واحد. منذ 
اأن ارتف����ع ال�سوت العراقي كان����ت اإيران من امل�ستهدفني يف 
امل�ساهم����ة بخراب البالد، لكن �سبغ����ة التظاهرات واملناطق 
الت����ي خرجت منه����ا هذه امل����رة، ل تعط����ي اأي ت�سورات عن 
اأنها غ����ري �سيعية وبالإمكان مقابلته����ا باحلجج التي اأطلقها 
املالك����ي �سابًق����ا "بعثي����ة، داع�سي����ة". لقد خ����رج ال�سباب من 
املناط����ق ال�سيعي����ة ي�ستقبل����ون الر�سا�����س ب�س����دور رحب����ة 
لي�����س لهم اأي رمز غ����ري العل����م العراقي و�سعار "ن����ازل اآخذ 
حق����ي"، اأو "نريد وط����ن"، ومن املع����روف، اأن رمزية العلم 
العراق����ي، ومنذ ٢٠١٥، كان املقربون م����ن اإيران ُيواجهون 

بها م����ن قبل املتظاهري����ن لأ�سباب كثرية، اأهمه����ا، اأن حلفاء 
اإي����ران ل يوؤمنون يف اخلط����اب الأيديولوجي باحلدود بني 
الدول، ولي�س من اأدبياته����م رفع الأعالم العراقية، ومل تكن 
الحتجاج����ات حت�س����ب عل����ى ال�سدري����ني اأو املدني����ني حتى 
ميك����ن مقابلتها باأزمة املنجز وامل�ساركة يف احلكومة، كانت 
التظاهرات عراقي����ة خال�سة وحتمل �سعارات وطنية مقابل 

نظام غري وطني، هكذا ينظر ال�سباب.
كما اأن مقاتلي "داع�س" خرجوا بهذه الحتجاجات، والثقل 
ال�سيع����ي يف بغ����داد هو املوج����ود فيها. راأي����ت جمموعة من 
مدين����ة ال�سدر كانوا يهتفون باأعل����ى اأ�سواتهم �سد التدخل 
الإي����راين. هذه النقمة العراقية متثل وعًي����ا جديًدا رمبا اأن 
الأح����داث راكم����ت وج����وده اإىل اأن انفج����ر يف اللحظة التي 
خ����رج ال�سباب فيه����ا ومل يرفعوا �س����وى العل����م العراقي مع 
املطل����ب الأهم؛ نري����د وطًنا، فما كان من ال�سلط����ة اإل اأن ترد 

على حلم ال�ساب بر�سا�سة يف جبهته اأو �سدره.
مل تتعام����ل اإيران م����ع التعقيد العراق����ي الداخلي ومل تدرك 
�سع����ود الوطني����ة العراقي����ة على اأي����دي هذا اجلي����ل. تعتقد 
اإي����ران اأن ولء العراقي����ني ال�سيع����ة ه����و اأم����ر مف����روغ منه، 
وله����ذا ه����ي ل تك����رتث ب����كل ال�سع����ارات الت����ي انطلق����ت يف 
والت����ي  ب����ّره"،  ب����ّره  "اإي����ران   ٢٠١٦/٢٠١٥ احتجاج����ات 
�ستتح����ّول يف احتجاج����ات ٢٠١٩ اإىل اأك����ر ح����دة وتتخ����ذ 
يف بع�����س الأ�س����كال اإىل ما ي�سب����ه العدائية الت����ي �ستفاقمها 
اإيران وقياداتها بالتعامل مع الأزمة. لقد قال املر�سد الأعلى 
للث����ورة الإ�سالمي����ة عل����ي خامنئ����ي يف ٣٠ ت�سري����ن الأول/
اأكتوبر واأثناء ما كان����ت �سدور ال�سباب ت�ستقبل الر�سا�س 
وروؤو�سه����م تواج����ه الغ����از امل�سي����ل للدم����وع اإن����ه "اأو�س����ي 
احلري�سني على الع����راق ولبنان اأن يعاجلوا اأعمال ال�ّسغب 
وانع����دام الأم����ن ال����ذي ت�سّبب����ه يف بالدهم اأمري����كا والكيان 
ال�سهي����وين وبع�����س ال����دول الغربّية باأم����وال بع�س الدول 
الرجعّي����ة"، لي�سارك����ه يف وجه����ة النظر هذه نخ����ب اإيرانية 
�سيا�سي����ة وم�سوؤولة، مث����ل نائب رئي�س الربمل����ان الإيراين، 
وغريهم م����ن العراقيني احللفاء والتابعني يف خطابهم عرب 

و�سائل الإعالم.
لق����د اأك����د املر�س����د الأعل����ى للث����ورة الإ�سالمي����ة ع����داء اإيران 
لالحتجاج����ات يف الع����راق، كم����ا دف����ع بتعمي����ق ال�س����رخ مع 
�سيعة العراق ومطالبهم يف احلياة، اأنه ي�سر على ا�ستمرار 
مرحل����ة التعامل م����ع العراق بو�سفه عراًق����ا جلماعات تدور 
ح����ول نف�سه����ا يف الوع����ي الطائف����ي ول ميك����ن اأن تخ����رج 
ع����ن الن�سق الولئ����ي للجمهوري����ة الإ�سالمية كم����ا ميكن اأن 
تبق����ى بذات الرتاج����ع دون اأن ت�سرخ، والأم����ر ينطبق على 
ا، لكن ربيع ال�سب����اب اأو امل�سرق العربي هو من  لبن����ان اأي�سً
�سي�سنع املعادلة يف وجوده بال�سارع، معادلة احلقوق التي 
ل ميكن التنبوؤ به����ا، ول يتعّلم من درو�سها الدول الإقليمية 
التي حتارب اإرادة ال�سباب يف التطلع نحو دول دميقراطية 

توفر لهم الكرامة و"الوطن" امل�ستلب!

نظرة إيران إلى احتجاجات تشرين.. عداء لشيعة العراق 



أحمد عبد الحسين

سيكون المشهد قاتمًا 
والمستقبل غير واضح 

المعالم، لكْن لن يأتي أحد 
ويسأل الشباب المحتّج لم 

فعلتم ذلك. ألنهم لم 
يفعلوا شيئًا، السياسيون، 
الحرامية هم الذين فعلوا.

يف بداية �سنة ٢٠١٤ �ُسئل رئي�س الوزراء اآنذاك؛ نوري كامل املالكي، مَل ل يك�سف اأ�سماء الفا�سدين، فاأجاب: 
ال�سيا�سية". العملية  على  "اأخاف 

قّل���ة انتبه���وا اإىل املفارقة املاأ�ساوية "وامل�سحكة م���ع ذلك" يف هذا اجلواب. فيه ف�سيح���ة موؤداها اأن التعّرف 
عل���ى الفا�سدين، اإع���الن اأ�سمائه���م اأو حماكمتهم بل جمرد اتهامهم اأم���ٌر من �ساأنه حتطيم العملي���ة ال�سيا�سية. 
فم���اذا يعن���ي ذلك؟ يعني اأوًل اأّن الف�ساد كامٌن يف �سلب ه���ذه العملية ال�سيا�سية، واأن �سحب الف�ساد منها كفيل 
بانفراطها. يعني اأن هناك عملية �سيا�سية �سوف تخّرب اإذا اأنت ك�سفت اأ�سماء الفا�سدين فيها. قال املالكّي � ومل 
ينتب���ه ه���و اإىل ما قال ومل يلتقط قوله اأحد � اإن الف�ساد هو العمود الفقرّي لهذا الكائن امل�سمى عملية �سيا�سية. 

مل يكن جوابه ح�سيفًا لكنه مل يكْن كاذبًا.

الخراب القَدرّي
بع����د �سهرين م����ن ت�سريحه ه����ذا، احتل تنظي����م داع�س ثلث 
م�ساح����ة العراق بالتمام والكم����ال، ب�سبب ف�ساد ال�سيا�سيني 
وعل����ى راأ�سهم املالكّي، لكن العملي����ة ال�سيا�سية بقيت �سليمة 
معاف����اة لأن اأ�سماء الفا�سدين مل ُتك�سف، مل ُيف�سح اأحد منهم 

ومل ُيّتهم اأحد ومل يحاَكم اأحد.
خ�سرنا الكثري الكثري لكننا ربحنا عملية �سيا�سية جوهرها 

الف�ساد.
كّل اأمرا�س العراق اليوم، هي نتاج خ�سائرنا التي قّدمناها 
قرابنَي عل����ى مذبح العملية ال�سيا�سية، ه����ذا الفقر، البطالة، 
اأزم����ات اخلدم����ات، انهي����ار البن����ى التحتية، م����وت الزراعة 
وال�سناع����ة، ر�سوخ موؤ�س�سات الدول����ة كّلها ل�سطوة اإيران، 
جت����رّب امليلي�سيات وتغّولها واحتالله����ا ال�سارع، الر�سو�س 
الأخالقية ل����دى �سرائح جمتمعية، التباي����ن الطبقّي الهائل، 
انهيار التعلي����م، انهيار املوؤ�س�سات ال�سحية. باخت�سار: كل 
م����ا يف الع����راق اليوم مبر�س����ه املزمن وانحط����اط قواه كان 

�سروريًا له اأن يحدث لكي ت�ستمّر العملية ال�سيا�سية.
بوؤ�����س الع����راق الي����وم، وبوؤ�����س اأبنائ����ه ُي����راد ل����ه اأن ُيفه����م 
باعتب����اره �سريورة تاريخية حدثْت تلقائي����ًا، كاأمنا ماأ�ساتنا 
مل ي�سنعها اأحد على وج����ه التحديد، ول يقف وراءها فاعل 
ميك����ن اأن ي�س����ار ل����ه باإ�سب����ع اتهام، اإنه����ا من �سن����ع ل اأحد، 
كاأمنا اخل����راُب الذي نحن فيه اأ�سبه �سيء بالتاأثري اجلانبّي 
للعملي����ة ال�سيا�سية، متامًا كالتاأث����ري اجلانبّي يف دواء ل بّد 
م����ن تعاطي����ه لدرء امل����وت. ياأخ����ذ املري�س بال�سرط����ان دواء 
يبقيه حيًا في�سطّر لتحّمل اآثاره اجلانبية من �سداٍع وتنّمل 
اأط����راٍف و�سع����ور بالغثي����ان، اإذ كّل �سيء اأه����ون من املوت. 
ومقّدر لنا نح����ن اأي�سًا التعاي�س مع خرابنا وبوؤ�سنا العميم 
باعتب����اره اأث����رًا جانبي����ًا للدواء ال�س����ايف الذي ه����و العملية 

ال�سيا�سية.

االستبداد الديمقراطّي
�س للخراب، ُي���راد لها اأن تكون  عملي���ة يكتنفها الف�س���اد املوؤ�سِّ
هي ال���درع الواقي م���ن اخلراب. ه���ي الداء وال���دواء، ال�سّم 
والرتي���اق، فه���ذه العملي���ة ال�سيا�سية التي جوهره���ا الف�ساد 
�سنع���ْت كّل ماآ�سينا التي ل حّل لها اإل با�ستمرار ذات العملية 
ال�سيا�سي���ة الت���ي تراك���م مزي���دًا من امل�س���اكل الت���ي يجب األ 
يفك���ر امل���رء بحّله���ا اإل عن طري���ق العملية ال�سيا�سي���ة.. الخ. 
يف دورة اأبدي���ة مغلق���ٍة هي و�سف���ة جاهزة لال�ستب���داد، عرّب 
عنها �سالفوي جيج���ك بقوله البارع "ا�ستبداد القرن احلادي 

والع�سرين يحمل ا�سم الدميقراطية".
ب���دا الأمر كما ل���و اأننا اأن�ساأن���ا عقدًا مع ال�سلط���ة حتافظ هي 
مبوجب���ه على العملي���ة ال�سيا�سي���ة، ون�سمن له���ا اأن نتجّرع 
ع���ن طيب خاطر كّل اآثاره���ا اجلانبية. واأن نتجّنب على وجه 
التحدي���د ال�س���وؤال ع���ن هوي���ة امل�س���وؤول عما يح���دث لنا من 

خراب.
ثم���ة يف الفقه الإ�سالمي، يف باب العقود، ف�سل ي�سمى العقد 
ال�سفاهت���ي، وه���و العقد الذي تك���ون فيه ال�سفاه���ة وا�سحة 
بين���ة اإىل حدٍّ ُيبطل العقد، كالعقد الذي يربمه البالغ مع طفل 
اأو جمن���ون، اأو العقد الذي يبيع���ك اأحدهم مبوجبه �سيئًا من 
�س���وء النهار اأو التماع���ة جنمة بعيدة. هن���اك حادثة طريفة 
ع���ن عائلة من اليمن ال�سقي���ق تعتقد بيقني اأنه���ا متلك القمر، 
وقب���ل �سن���وات اأهدْت قطع���ة �سا�سعة م���ن القمر مل���كًا �سرفًا 
لل�ساعر العراقي ال�سديق عبد الرزاق الربيعّي، الذي ل اأظنه 

�سيتمتع قريبًا بهذه الأر�س القمرية.
عقُد ال�سعب العراقي م���ع �سلطته عقٌد �سفاهتّي بنّي ال�سفاهة، 
وكان ل ب���ّد له اأن ينتهي عاجاًل اأو اآج���اًل. بداأْت بوادر نهايته 
يف �سباط ٢٠١١ ثم تعمقْت يف اآب ٢٠١٣ ثم مّت متزيق العقد 
يف مت���وز ٢٠١٥ وجاءْت ث���ورة ال�سب���اب يف اأكتوبر ٢٠١٩ 
لتحاك���م العق���د ال�سفاهت���ي ه���ذا وتقا�س���ي م���ن و�سعه ومن 

ا�ستفاد منه.

كلكم حرامية
حمن����ة ال�سيا�سي����ني العراقي����ني، الكب����ار منه����م عل����ى وج����ه 
الف�س����اد  عل����ى  للتعمي����ة  حماولته����م  يف  اأنه����م  التحدي����د، 
ول�ستمرارهم يف "عمليتهم ال�سيا�سية" الفا�سدة مل ي�سّموا 
فا�سدًا برغ����م اعرتافهم بالف�ساد، وقطع����وا يف الوقت نف�سه 
كّل اأ�سب����ع ميك����ن اأن ي�سري اإليه، قطع����وه باجلهاز الق�سائّي 
ال����ذي اأ�سبح منذ حك����م املالكّي غرفة ملحق����ة مبكتب رئي�س 
ال����وزراء، ث����م قطع����وه مبكات����ب املفت�سني العمومي����ني التي 

�سارت قاعاٍت يلتقي فيها الفا�سدون لتقا�سم مغامنهم.
الف�س����اد موجود لكنه غ����ري م�سّمى، معل����وٌم لكنه ممنوع من 
اأن ي�س����ار اإليه، معرتف به لكْن من دون اأن يكون له م�سداق 
وت�سخي�����س، تن�س����اأ ل����ه اأجهزة فا�س����دة ملكافحت����ه، ومكاتب 
تفتي�س فا�سدة للتنقي����ب عنه، ورجال فا�سدون للت�سدي له، 
واإع����الم فا�س����د لف�سحه، وهيئ����ات حتقيق فا�س����دة للتحقيق 
في����ه، وق�ساء فا�سدة ملحاكمته، وجهاز اأمنّي فا�سد ملالحقته، 
وقان����ون يتخلل����ه الف�ساد لتجرمي����ه "مرة ُقب�����س على وزير 
من حزب الدعوة بتهمة �سرق����ة مليار دولر فاأخرجه رئي�س 
حزبه بكفالة قدرها اأربعون األف دولر فقط". مثال تعا�سد 
فيه الوزير واحلزب ورئي�س كتلة برملانية والق�ساء وجهاز 

ال�سرطة والقانون والإعالم على تربئة فا�سد.
ف����ات هوؤلء ال�سيا�سيني اأّن حفلة �سرقة كربى كحفلتهم التي 
ا�ستم����رت ١٥ �سنة، غري مقّدر لها اأن ت�ستمّر لالأبد، وال�سعب 
الذي مل يكن يقدر على ت�سمية فا�سٍد واحٍد �سيلجاأ خليار هو 
اأعقل اخليارات واأكرها منطقية، وهذا اخليار يتلخ�س يف 

جملة واحدة: كّلهم حرامية.
م����ادام هناك ف�ساد، وما دمت ل اأ�ستطيع جترمي فا�سد بعينه 
ب�سبب ف�ساد الق�ساء وف�س����اد روؤ�ساء الكتل وف�ساد الأجهزة 
املطبقة للقوانني، ومادام����ت ماأ�ساتي تنبع اأوًل واأخريًا من 
ه����ذا الف�ساد ال����ذي ل اأ�ستطي����ع ت�سمية اأ�سحاب����ه فالأجمعهم 

كّلهم با�سم واحد جامع مانع: كّلكم حرامية.

أنتم بدالً من أنت
يف ذروة تظاه����رات ٢٠١٥ كت����ب ع����ادل عبد امله����دي "الذي 
�سي�سب����ح فيما بع����د رئي�سًا لل����وزراء" افتتاحية يف جريدته 
العدال����ة "املفارق����ة اأن ا�س����م جريدت����ه م�ستّق م����ن ا�سمه فهو 
ع����ادل وجريدت����ه عدال����ة"، كت����ب يف الفتتاحي����ة اأن �سع����ار 
"كله����م حرامي����ة" �سعار عدمّي لأن من �ساأنه ن�سف العملية 

ال�سيا�سية كّلها. معيدًا جملة �سلفه املالكّي ب�سيغة اأخرى.
ال�سعوب ذكّية، ولوعيها اأكر حت�س�سًا للمخاطر من وعيها، 
ول����ذا فاإّن م����ا يلتقطه عام����ة النا�س اأكر ده����اء "من الناحية 
ال�سيا�سي����ة" مم����ا تتو�س����ل اإلي����ه النخبة يف اأحي����ان كثرية، 
وكان هت����اف "كلكم حرامية" ال�سرخة الأخرية التي اأعلنت 
نهاي����ة هذا العق����د ال�سفاهتي ال����ذي يظّل في����ه املواطن يتاأمل 
م����ن دون اأن يع����رف من هو على وجه التحدي����د م�سبب اأمله، 
ول����ذا قرر يف حلظة قيامي����ة اأن يتوّج����ه اإىل ح�سد ل�سو�س 
حمتملني �سارخًا بوجههم: كلكم حرامية. ففي النهاية ل بّد 
م����ن م�سوؤول عن هذا اخل����راب. ل بّد من تبعة اأخالقية تلقى 
عل����ى عات����ق اأحد ما، ل بّد م����ن قربان لطرد ال����روح ال�سريرة 
التي اأفقرت الوطن واأذّلت املواطن. ومادام لي�س من قربان 

يقال له "اأنت" ف�سيكون القربان "اأنتم".

نهاية العملية السياسية
 عادل عب����د املهدي نف�سه، �ساحب جري����دة العدالة، ورئي�س 
ال����وزراء، قت����ل يف الأي����ام املا�سي����ة اأك����ر من مائت����ي �ساّب 
عراق����ي ب����ريء م�سامل وج����رح اأكر م����ن ثماني����ة اآلف �ساّب 
اآخ����ر، لأنه راأى يف تظاهراتهم تخريب����ًا لعمليته ال�سيا�سية، 
وم����ن اأج����ل احلف����اظ عل����ى العملي����ة ال�سيا�سي����ة ق����ام بحفلة 

الإعدامات اجلماعية هذه اأمام العامل.
بع����د هذه املج����ازر التي �سنعها الطاغي����ة الدميقراطي، فات 
اأوان عق����د �سفاهت����ي جديد، اأظّن اأّن ال�سب����اب يف �سدد خلق 
عراق اآخر خاٍل من هذه العملية ال�سيا�سية كما �سهدناها منذ 
٢٠٠٣. قت����ُل العملي����ة ال�سيا�سية وتخريبه����ا وجعلها ركامًا 
�سيك����ون عنوان الحتجاج����ات املقبلة على م����ا اأ�سمع واأرى 
يف كّل حوارات����ي م����ع ال�سباب الغا�س����ب املجروح بكربيائه 

بعد حفالت الإعدام التي تعر�سوا لها.
�سيك����ون امل�سهد قامت����ًا وامل�ستقبل غري وا�س����ح املعامل، لكْن 
ل����ن ياأتي اأحد وي�س����األ ال�سباب املحتّج مل فعلت����م ذلك. لأنهم 

مل يفعلوا �سيئًا، ال�سيا�سيون، احلرامية هم الذين فعلوا.
مرة ق����ام �سابط اأملاين بزي����ارة بيكا�س����و وراأى يف مر�سمه 
لوحت����ه "الغورني����كا" وما فيه����ا من فو�س����ى ت�سف احلرب 
وويالتها، ف�ساأله ال�سابط با�ستهزاء: "هل اأنت من فعل هذا 

ال�سيء؟" اأجابه بيكا�سو: "ل. اأنتم من فعل هذا".

سحل العملية السياسية ونهاية العقد السفاهتي



أوالً: دستور الطوائف والمكونات الذي لم 
يذكر المواطنة بخير

حت����دى رئي�س جلنة كتابة الد�ستور )ال�سيخ همام حمودي( 
يف ن����دوة يف املعه����د الثق����ايف الفرن�س����ي يف بغ����داد نهاي����ة 
ال�سه����ر املا�س����ي ب����اأن الد�ست����ور خ����ال م����ن اأي ذك����ر لل�سيعة 
وال�سن����ة، ردًا عل����ى تعليق يل ذك����رت فيه ب����ان الد�ستور هو 

د�ستور)مكونات( و)طوائف(.
اإن الد�ست����ور العراق����ي لع����ام ٢٠٠٥ األ����ح ب�س����كل مبال����غ ب����ه 
عل����ى تكرار الن�س على )املكون����ات والطوائف(. اإن ديباجة 
الد�ست����ور تذكر )ال�سنة وال�سيعة( كما تذكر لفظ )املكونات( 
يف مو�سع����ني منه����ا، اإذ تقول: )وم�ستلهم����ني فجائع �سهداء 
الع����راق �سيع����ة و�سن����ة وك����وردًا وتركمان����ًا، وم����ن مكونات 
ال�سع����ب جميعه����ا(، وقولها:)نحن �سعب الع����راق الذي اآىل 

على نف�سه بكل )مكوناته( واأطيافه..(.
لو لحظتم فاإن لف����ظ )املكونات( يف هذين الن�سني ل معنى 
له ول م����ربر، فهو يف اجلمل����ة الوىل قال:)�سهداء العراق( 
فال م����ربر لذكر ما ج����اء بعده����ا؟ وكذلك يف اجلمل����ة الثانية 
اإذ ق����ال: )نحن �سعب العراق( فال حاج����ة للقول بعدها )بكل 

مكوناته واطيافه(.
واأع����اد الد�ست����ور ذكر لف����ظ )املكونات( يف خم�س����ة موا�سع 

اأخرى ليكون جمموعها �سبع مرات، هي:-
٣-امل����ادة)٩/اول-اأ(: )تتك����ون الق����وات امل�سلح����ة العراقية 

والجهزة المنية من مكونات ال�سعب العراقي..(
٤-املادة١٢/اول:)ينظ����م بقان����ون، عل����م الع����راق و�سعاره 

ون�سيده الوطني مبا يرمز اىل مكونات ال�سعب العراقي(
٥-املادة٤٩/اول:)...يت����م انتخابهم بطريق القرتاع العام 
ال�س����ري املبا�س����ر ويراعى متثي����ل �سائر )مكون����ات( ال�سعب 

فيه(.
٦-املادة١٢٥:)ي�سم����ن ه����ذا الد�ست����ور احلق����وق الداري����ة 
املختلف����ة  للقومي����ات  والتعليمي����ة  والثقافي����ة  وال�سيا�سي����ة 
و�سائر)املكون����ات(  وال�سوري����ني  والكل����دان  كالرتكم����ان 

الأخرى...(
٧-امل����ادة١٤٢: )ي�سكل جمل�س النواب يف بداية عمله جلنة 
من اأع�سائه تكون ممثلة )للمكونات( الرئي�سية يف املجتمع 

العراقي...(.
اأم����ا ذكر املكونات باأ�سمائها يف د�ستور)املكونات( فجاء يف 

خم�سة موا�سع، هي:-
١-الديباجة:)�سيعة و�سنة وعربًا وكوردًا وتركمانًا(.

٢-املادة٢/ثاني����ا: )وي�سمن كامل احلق����وق الدينية جلميع 
الأف����راد يف حرية العقيدة واملمار�س����ة الدينية، كامل�سيحيني 

واليزيديني وال�سابئة املندائيني(.
والدي����ان  القومي����ات  متع����دد  بل����د  )الع����راق  ٣-امل����ادة٣: 

واملذاهب...(.
٤-امل����ادة٤١: )العراقي����ون اأح����رار يف اللت����زام باأحواله����م 

ال�سخ�سية ح�سب دياناتهم اأو مذاهبهم اأو معتقداتهم ..(.
٥-امل����ادة١٢٥: )ي�سمن هذا الد�ستور احلقوق ...للقوميات 

املختلفة كالرتكمان والكلدان وال�سوريني ...(.
مل  العراق����ي  الد�ست����ور  اأن  ه����و  طراف����ة  الأك����ر  امن����ا 
يذكر)الطائفي����ة( بخري، لكن����ه اأنتج نظام����ًا �سيا�سيًا م�سوهًا 
لي�����س اأك����ر من����ه تلويث����ًا بالطائفي����ة، وفيم����ا يل����ي موا�سع 

ا�ستعمال لفظ )الطائفية( يف الد�ستور:-
١-الديباجة: )م�ستذكرين مواجع القمع )الطائفي(.

٢-الديباج����ة: )لن�سن����ع عراقن����ا اجلدي����د ع����راق امل�ستقبل، 
م����ن دون نع����رة )طائفي����ة( ول نزع����ة عن�سري����ة، ول عقيدة 

مناطقية، ول متييز ول اإق�ساء(.
٣-امل����ادة٧: )يحظر كل كي����ان اأو نهج يتبن����ى العن�سرية اأو 

الإرهاب اأو التكفري اأو التطهري))الطائفي(.
الأط����رف من هذا كله اأن لفظ )املواطنة( مل يرد يف الد�ستور 
كل����ه ول حتى مرة واح����دة، رغم انها ال�س����د النوعي ملفهوم 

دولة املكونات والطوائف.

ثانيًا: رثاثة الصياغات الدستورية
لتقت�سر عيوب الد�ستور العراقي لعام ٢٠٠٥على انحراف 
بع�س اأحكام����ه والنق�س املخل يف قواعده و�سروطها، اإمنا 
متت����د عيوبه اىل ما هو اأعظم واأخط����ر وهو �سوء �سياغات 

ن�سو�سه وعدم دقة عباراته وحملها اأكر من معنى.
اأعر�����س لكم هن����ا – باخت�س����ار - عيوب �سياغي����ة يف ن�س 
د�ست����وري يتكون من جملتني فق����ط، اإمنا فيه من العيوب ما 
يدلل ب�س����كل وا�سح على رثاثة �سياغ����ة الد�ستور، وانعدام 
خ����ربة وكف����اءه من ق����ام علي����ه، اأو ع����دم اكرتاث����ه. هو ن�س 
امل����ادة)٦٠(: )اأوًل - م�سروع����ات القوانني تق����دم من رئي�س 
اجلمهوري����ة وجمل�س الوزراء. ثاني����ًا - مقرتحات القوانني 
تق����دم من ع�سرة م����ن اأع�ساء جمل�س الن����واب، اأو من اإحدى 

جلانه املخت�سة(.
١- يق����ول البند)اأوًل( ب����ان م�سروعات القوان����ني تقدم )من 
رئي�����س اجلمهورية وجمل�����س الوزراء(، فه����ل يعني ذلك ان 
م�سروع����ات القوانني يجب ان تقدم منهم����ا �سوية )معًا(، اأم 
ان )ال����واو( بينهما هي )واو تخي����ري( مبعنى )او(، وميكن 

بالتايل )ان تقدم امل�سروعات من اأّي منهما(؟
عملي����ًا �س����ار الع����رف عل����ى اأن يكتف����ي ان تق����دم م�سروع����ات 
القوانني م����ن اأحدهما )اإم����ا من رئي�����س اجلمهورية لوحده 
اأو م����ن جمل�س الوزراء لوحده(. اإمنا تظل �سياغة الن�س ل 
تع����رب عن هذه احلقيقة، ولزال هناك من يرفع �سوته بحٍق 

�سد ذلك التطبيق، لنه تطبيق خاطئ للن�س الد�ستوري.
٢- يقول البند )ثانيًا(: )مقرتحات القوانني تقدم من ع�سرة 
م����ن اع�ساء جمل�����س النواب(، ومن البديه����ي انه ل يقبل ان 
يقدمها اقل من ع�س����رة اع�ساء، لكن هل يقبل اذا كانوا اكر 

من ع�سرة؟ 
التف�س����ري احل����ريف للن�����س يق����ول ) ل ( اأي�س����ًا، لأن����ه يق����ول 
اأن )تق����دم م����ن ع�سرة( ولي�����س )مما ل يقل ع����ن ع�سرة(. من 
البديهي����ات الت����ي يتوج����ب ان يعرفه����ا مبت����دئ يف درا�س����ة 
القان����ون ان ي�ساغ مثل هذا الن�س ب����ان يقال )ما ل يقل عن 
ع�س����رة اع�ساء( ليكون مقبوًل ان يق����دم مقرتح القانون من 
ع�سرة فاأكر. اإن الوقوع مبثل هذا اخلطاأ يف ال�سياغة يدل 

على تدٍن �سياغي خمجل.
)م�س����روع  لفظ����ني جوهري����ني هم����ا  الن�����س  ا�ستعم����ال   -٣
فت����ح املج����ال  الف����رق بينهم����ا، مم����ا  ومق����رتح( ومل يح����دد 
للتف�سريات الكيفية وفقا للمزاج ال�سيا�سي القوى، فجاءت 
املحكم����ة الحتادية العليا املوقرة بالقول بان )امل�سروع هو 

م����ا ي�سلح لإنت����اج قانون(. اأم����ا )املقرتح ف����ال ي�سلح لإنتاج 
قان����ون لأنه جمرد فكرة، يجب ان تذه����ب لل�سلطة التنفيذية 

لت�سبح م�سروعًا(.
اإن ما جاءت به املحكمة الحتادية العليا لي�س له اأ�سل ل يف 
الد�ست����ور ول يف النظ����ام الداخلي ملجل�س الن����واب، اي انه 

راأي اخرتعته من عند نف�سها ول ا�سا�س له اأ�ساًل. 
هذا التف�سري- مع احرتامنا له - عطل بالكامل قدرة جمل�س 
الن����واب عل����ى انت����اج قوان����ني ال ب����اذن وموافق����ة )ال�سلطة 
التنفيذي����ة(، رغ����م ان الفق����ه الد�ست����وري م�ستق����ر عل����ى ان 
)م�سروع����ات القوان����ني هي القوان����ني اأجن����ة( وبالتايل هو 
)عم����ل ت�سريعي(، مما يتوجب ان ترجح فيه جانب ال�سلطة 
الت�سريعي����ة، لكنن����ا يف التف�س����ري رجحن����ا جان����ب ال�سلط����ة 
التنفيذي����ة فا�سحبت مت�سك بالت�سري����ع ا�سافة اىل ام�ساكها 
بالتنفي����ذ. مم����ا اخ����ل بالت����وازن ب����ني ال�سلط����ات ، بتقوي����ة 

التنفيذية على ح�ساب الت�سريعية.
٤-اإن ه����ذا الن�����س يتجاه����ل بالكام����ل حق ال�سع����ب )م�سدر 
ال�سلط����ات( م����ن خ����الل ادواته غ����ري الر�سمي����ة )كالنا�سطني 
وا�سح����اب امل�سالح واملنظمات غ����ري احلكومية...الخ( يف 
امل�سارك����ة يف �سنع القرار ب�س����اأن الت�سريعات، لنه مل يوفر 
اأي����ة الي����ات تعطي ال�سع����ب او ادوات����ه فر�سًا لإب����داء الراأي 
وتق����دمي م�سروعات القوان����ني، ومل ي�سع الي����ات لأخذ راي 
ال�سع����ب فيما ي�سعى جمل�س النواب لت�سريعه. فهو يتجاهل 
ال�سع����ب ويتجاهل ادوات����ه بالكامل، ول مينح����ه اية فر�سة 

ليقدم مقرتحاته، ول يجرب �سناع القرار على �سماع راأيه.
٥-لق����د ح�س����رت امل����ادة )٦٠( احل����ق بتق����دمي م�ساري����ع او 
مقرتحات القوان����ني بال�سلطة التنفيذي����ة وجمل�س النواب، 
وحرم����ت باق����ي مكون����ات الدول����ة الر�سمي����ة، ف����ال يجوز ان 
تق����دم مكون����ات ال�سلط����ة الق�سائي����ة ول اجلن����اح الثاين يف 
ال�سلط����ة الت�سريعية )جمل�س الحتاد( ول الهيئات امل�ستقلة 
ول جمال�����س املحافظ����ات ولاملحافظ����ني ول حت����ى القاليم 
و�سلطاته����ا، ل مقرتح����ات قوان����ني ول م�سروع����ات قوانني، 
ال ع����ن طري����ق احد جناح����ي ال�سلط����ة التنفيذي����ة او ع�سرة 
م����ن اع�س����اء جمل�س الن����واب او اح����دى جلان����ه، وبر�ساها 

وبالطريقة التي تراها هي منا�سبة.
اي ان الد�ستور يحتكر عملي����ات �سنع القوانني واقرتاحها 
يف جانب من ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية، ويحرم باقي 
مكون����ات الدول����ة ويح����رم ال�سع����ب وادواته غ����ري الر�سمية 

اي�سًا من اية فر�سة للم�ساركة بها باي �سكل من ال�سكال.

ـ أن لفظ )المواطنة( لم يرد في 
الدستور كله وال حتى مرة واحدة، 
رغم انها الضد النوعي لمفهوم 

دولة المكونات والطوائف

ـ الدستور يحتكر عمليات صنع 
القوانين واقتراحها في جانب من 

السلطة التنفيذية والتشريعية، 
ويحرم باقي مكونات الدولة 

ويحرم الشعب وادواته غير 
الرسمية ايضًا من اية فرصة 

للمشاركة بها   

لماذا يجب تغيير الدستور؟
القاضي رحيم العكيلي



قصة المطعم التركي الذي صار جبل أحد
عالء ستار

من����ذ اأك����ر م����ن ٣٠ عامًا ب����داأت ق�سة م����كان، يف بغ����داد، اإن����ه املطعم 
الرتك����ي، ال����ذي اأم�س����ى م����اأوى للمتظاهرين م����ن القناب����ل ال�سوتية 
وامل�سيل����ة للدم����وع، خ����الل التظاهرات الت����ي انطلق����ت يف الأول من 
ت�سري����ن اأول/اأكتوب����ر ٢٠١٩، فيم����ا كان الغر�س من����ه، باحة للرتف 
وال�سعادة، واملتعة، لكن امل�سار يف العراق ينتهي غالًبا اىل غري ذلك.
قبيل نهاية احلرب العراقية اليرانية مت ت�سييد بناية املطعم الرتكي 
تعب����ريا عن افتت����ان ال�سلطة بنف�سها، وهي تخرج م����ن امتحان حرب 

الثماين �سنوات العبثية، بكامل قيافتها.
يق����ع )املطعم الرتكي( يف خا�س����رة ج�سر اجلمهورية على نهر دجلة، 
اجل�س����ر ال����ذي يبداأ م����ن �ساح����ة التحري����ر يف جانب ر�ساف����ة بغداد، 

وينتهي يف ال�سفة الأخرى للنهر يف جانب الكرخ.
بع����د ف����رتة احل�س����ار، وتد�س����ني "احلمل����ة الإمياني����ة" اأوا�س����ط عقد 
الت�سعين����ات؛ حتولت طوابق املطعم الرتك����ي ال�سفلى، دار ا�سرتاحة 
لأح����د اأزلم حزب البعث، وهو كرمي امل����ال، الذي كان وزيًرا لل�سباب. 

وبعد ذلك ُغلقت اأبوابه.
ووفق����ا مل����ا حتمل بناي����ة املطع����م الرتكي م����ن رمزي����ة �سيا�سي����ة، فقد 
حر�س����ت اأول دبابتني اأمريكيتني، دخلتا بغ����داد ٢٠٠٣ على التوقيع 

عليه بقذيفتني.
بع����د ٢٠٠٣ ظل����ت اطالل املطع����م مكان مه����م وا�سرتاتيج����ي لل�سلطة 
نتيج����ة لرتفاعه واإطاللته على م�ساح����ة وا�سعة يف جانبي الر�سافة 
والك����رخ، وهيمنته املبا�سرة على �ساحة التحرير ملراقبة احتجاجات 
العراقي����ني وقمعه����ا ومن����ع عبوره����م اإىل املنطق����ة اخل�س����راء بكاف����ة 
الطرق، ومنها الغازات امل�سلية للدموع والر�سا�س املطاطي واحلي، 
وه����ذا بالتحديد ما تنبه ل����ه ال�سباب النا�سط����ون يف املظاهرات هذه 
امل����رة، وقام����وا بال�سيطرة علي����ه من خالل وج����ود اآلف املتظاهرين، 
والبقاء فيه على طول اخلط منذ انطالق املوجة الثانية يف اخلام�س 

والع�سرين من ت�سرين الأول.
من����ذ انط����الق الحتجاج����ات بكثاف����ة �س����د حكوم����ة رئي�س ال����وزراء 
ال�سابق نوري املالكي يف ٢٥ �سباط ٢٠١١، حني ذاك، وقف القيادي 
يف ح����زب الدعوة كامل الزيدي فوق بناية املطعم ير�سد املتظاهرين 
برفق����ة عدد كب����رية من ال�سب����اط والأجه����زة الأمني����ة، متفاجًئا برفع 

املحتجني لأحذيتهم ب�سكل جماعي بوجهه.
حت����ى ه����ذه اللحظة ل ت����زال ق�سية املطع����م الرتكي، حم����ط اأخذ ورد 
واتهام����ات ف�س����اد ب����ني م�سوؤول����ني يف اأمانة بغ����داد وهيئ����ة ا�ستثمار 

وجمل�����س املحافظ����ة؛ فق����د طرح����ت الهيئ����ة، املطعم الرتك����ي كفر�سة 
ا�ستثمارية، واأحيل اىل ال�ستثمار لكن العمل توقف، بحجة "وجود 
تل����وث اإ�سعاعي" م����ن جراء احلرب المريكية عل����ى العراق يف العام 
٢٠٠٣ الم����ر ال����ذي تنفي����ه وزارة ال�سحة با�ستم����رار، بينما تداولت 

و�سائل اعالم، النباء عن �سفقة ف�ساد، جعلت هذا املكان مقفرًا.
يف الع����ام ٢٠١٣ ق����ام اأحد الفنان����ني ال�سّبان بر�سم ع����ني كبرية اعلى 
بناي����ة املطع����م املطل����ة عل����ى املنطق����ة اخل�س����راء، وكت����ب بجانبيها " 
اأك����در ا�سوفك" يف ر�سالة ا�ست�سرافي����ٍة ليوم اخلام�س والع�سرين من 
ت�سري����ن الول ٢٠١٩ ال����ذي �سعدت فيه اجلماه����ري املنتف�سة ولأول 

مرة فوق البناية التي كانت تقمعهم ال�سلطة منها.
حاول����ت ال�سلط����ة يف اليوم ال�ساد�����س والع�سرين م����ن ت�سرين الول 
حما�س����رة املطع����م واحتالل����ه ا�ستع����داًدا لقم����ع املحتج����ني يف �ساحة 
التحري����ر، لك����ن املنتف�سون ا�س����ّروا وثبتوا فوق بناي����ة املطعم التي 
�سّموه����ا ب� )جبل اأحد(، الت�سمي����ة التي حتمل رمزية كبرية يف ذاكرة 
�سع����وب املنطق����ة، حيث ُه����زم امل�سلمون قب����ل ١٤ قرًن����ا ب�سبب تركهم 
جلبل اأحد م����ن اجل غنائم احلرب، يقول املنتف�سون انهم لن يرتكوا 

جبل اأُحد اخلا�س بهم وخط دفاعهم الأول مهما تطلب الأمر.

في 25 شباط 2011، حين 

ذاك، وقف القيادي 

في حزب الدعوة 

كامل الزيدي فوق 

بناية المطعم يرصد 

المتظاهرين برفقة 

عدد كبيرة من الضباط 

واألجهزة األمنية، 

متفاجًئا برفع المحتجين 

ألحذيتهم بشكل 

جماعي بوجهه

حاولت السلطة 

في اليوم السادس 

والعشرين من تشرين 

االول محاصرة المطعم 

واحتالله استعداًدا 

لقمع المحتجين في 

ساحة التحرير، لكن 

المنتفضون اصّروا 

وثبتوا فوق بناية 

المطعم التي سّموها 

بـ )جبل أحد(



م���رت الكث���ري م���ن التظاه���رات يف بغ���داد 
وبع�س امل���دن العراقية تطال���ب بالإ�سالح 
والق�س���اء على الف�س���اد، وظهرت يف الأيام 
ال�سع���ارات  بع����س  للتظاه���رات  الأوىل 
كل  وه���ذه طبيع���ة  والتهكمي���ة  امل�سحك���ة 
التظاهرات عمومًا، لكن دورها لي�س كدور 

الغرافيتي.
املث���ري يف امل�سهد العراق���ي باأننا مل ن�ساهد 
انعكا����س للتظاه���رات عل���ى ف���ن ال�س���ارع 
)اأق�سد هن���ا فن الغرافيتي( ومل نَر له دورا 
اأبدًا، ب���ل بالعك�س �ساهدنا عودة ل�سعارات 
ديني���ة واأق���وال اإ�سالمية احتل���ت اجلدران 
ف���وق الأق���وال القدمي���ة والت���ي ل ت���وؤدي 
اأي دور من�س���ود منه���ا واإن كررناه���ا مئات 
امل���رات، وه���ذه ال�سع���ارات ي�ستخدمها ِكال 
الطرف���ني املتظاهر وال�سلط���ة معًا، بل على 
املتظاه���ر ان ي�ستخدم فنا و�سعارا ل جتيد 

ا�ستخدامها ال�سلطة )الإ�سالمية(.

بع���د ث���الث �سن���وات، وخ���الل تظاه���رات 
ت�سري���ن ٢٠١٩، لغ���ة اخلط���اب خمتالف���ة، 
فنح���ن الآن ن�ساه���د ع�س���رات الأعم���ال من 
ف���ن الغرافيتي على جدران �ساحة التحرير 
وجدران املنطق���ة القريبة منها، الغرافيتي 
ف���ن ال�س���ارع املرئ���ي ول يحت���اج اإىل اإذن 
وي�سته���دف  هيئ���ة  اأو  جه���ة  م���ن  م�سب���ق 

جمه���ور ال�س���ارع مبا�س���رة، وي�سكل منربا 
الثائري���ن  واملوهوب���ني  للر�سام���ني  حي���ا 
ميكنه���م م���ن التعب���ري ع���ن اأنف�سه���م وع���ن 
مطالب اجلمه���ور، الغرافيتي ف���ن مقاومة 
والواج���ب اأن ينت�س���ر ويع���م كل املناط���ق 
ولي�س منطقة العت�س���ام فقط، الغرافيتي 

يرفع �سوت احلق ومطالب الثورة.

الإع���الم  احت���كار  يك�س���ر  ف���ن  الغرافيت���ي 
املوؤدلج، »اجلدران اأ�سدق من التلفزيونات 
لأنها من غري اأجندة �سيا�سية ومن غري مال 
�سيا�سي يتحكم فيم���ا يظهر فيها، اجلدران 
�ساحات عام���ة ميلكها النا�س، يكتبون فيها 

باإراداتهم ما يريدون.

كت���ب ذات مرة اأحد ن�سطاء ف���ن الغرافيتي 
البحرين���ي »نقول للنظ���ام �سوف نكتب كل 
�سع���ار يحلو لنا، ولكن ب���كل اأدب وافعل ما 
تري���د، �ستق���وم بامل�سح و�س���وف نكتب من 
جديد، تالحقن���ا ونحن نكتب �سوف نرجع 
م���رات اأخ���رى ونخ���ط احلائط م���ن جديد 

حتى نح�سل على ما نريد«.

اعتق���د اأن م���ن املهم تطوي���ر وتوظيف هذا 
الن���وع م���ن الفن���ون ف���اأن ل���ه دور اأكرب من 
ال�سع���ارات والآيات املقد�سة املكتوبة، واإن 
مل يكن فال�سورة توث���ق اأكر من الأقوال، 

ولها جمالية ملفتة على اجلدران.

جابر حجاب

ملاذا نخاف؟
وقد ولدتنا املقابُر

والياأ�ُس
وال�سنواُت العجاْف؟

وع�سن���ا حي���اًة تلي���ق بك���م ل بن���ا، و�سكّن���ا خرائَب 
وجداِنكم، وعلينا التوّح�ُس طاْف؟

ملاذا نخاْف؟
ونحن »كثريون« مهما �سمتنا
واأنتم »قليلون« �سكاًل ومعنى

ونحن واأنتم نقي�سان
وخ���ان  اإلي���ه«..  »امل�س���اُف  فيه���ا  خ���اف  لغ���ٍة  يف 

»املُ�ساْف«؟

مب���اذا تخيفونن���ا بعد واللي���ل نح���ن؟ وكّل النوافذ 
مك�سورٌة منذ كّنا �سغارًا، وكّل البيوت ارجتاْف؟

مباذا تخيفوننا؟
والعوائ���ل اآلُت دم���ٍع لإنتاجن���ا؟ والطري���ق ال���ذي 
�سلكته الطفولُة �ساع باآبائنا متعبني وقتلى، وحني 
دخلن���ا مدار�سكم مل جند من نقول له اإّن حيَّ احلياِة 

الفقريِة مزدحٌم بالعفاْف

فبماذا تخيفوننا؟

وال�سم���ري الذي مل يك���ن ممكنًا اأن يعي����س زرعناه يف 
تنا، واختلقنا  كّل درٍب اأم���اَم مواكبكم، و�سقين���اه َحرْيَ

لزهرته األف لٍم وكاْف

ولكّنكم كالذباب حتّب���ون اأعماقكم - لي�س غرَي - لفرط 
عفونتها، وترّبون اأوجهكم مثلما يرتّبى اللقيط ببيت 
الغريب، انفردتكم بعمق التفاهِة، �سرمت من الال حياِء 

اخرتاعًا، واأنتم من الال �سمري اكت�ساْف

قليلون اأنتم ب�سلطتكم كلَّ هذي ال�سنني،
مبا عندكم من ق�سوٍر اأقيمْت على �سهقاِت الأرامل،

بال�سالح و�سّن القوانني..
بالقن�س واملوت والإختطاْف

قليلون اأنتم ونحن كثريون،

نحن البالُد تفي�س.. تفي�س
واأنتم جفاْف

اأمنكم نخاْف؟

لماذا نخاْف
فارس حرام

فن الغرافيتي في ثورة تشرين العراقية

؟ ؟



د. فارس كمال نظمي

السيستاني واللغة الحمالة األوجه..!
ح����د  بو�س����وح  ات�سم����ت  املا�سي����ة  اجلمع����ة  خطب����ة 
الغمو�����س، اإذ ج����اءت تعبرياتها قابل����ة للتاأويل من اأي 
ط����رف ل�ساحله مبا ي�سع اجلمي����ع مرتاحا اأو منزعجا 

بالوقت نف�سه.
فهل يدعو املرجع الأعلى اإىل ا�سالح النظام ال�سيا�سي 
حتدي����دا اأم ميك����ن ان يقب����ل بتغيريه ن����زول عند رغبة 

ال�سعب؟
وهل يعتقد اأن الإ�سالح هو مهمة النظام نف�سه ام مهمة 

ال�سعب اأم مهمة الثنني؟
وه����ل املطل����وب الن ان يق����وم النظ����ام نف�س����ه بتنظيم 
ا�ستفتاء لتعديل الد�ستور وم����ا ي�ستتبعه من اإجراءات 
اإ�سالحي����ة؟ ام املطل����وب تنحي النظ����ام باآليات �سرعية 
ع����ن دوره لي�سم����ح ب����ربوز �سرعية جدي����دة تعمل على 

تعديل الد�ستور وبقية الإ�سالحات؟
وه����ل اأن حل الأزم����ة الراهنة م�س����روط بتوافر »نوايا 
�سادق����ة ونفو�����س عامرة بح����ب العراق« ل����دى اجلميع 
كم����ا يقول؟ ام اأن الأزم����ة بنيوية يف عمقها مبا يجعلها 

تتجاوز النوايا اإىل التاأ�سي�سات اجلذرية؟
بي����ان  ق�س����ده  ال����ذي  الفح����وى  ع����ن  النظ����ر  ب�س����رف 
املرجعية، وب�س����رف النظر عن الحتمالت التف�سريية 
الت����ي ميك����ن اأن يتبناها اأي طرف حمل����ي اأو اإقليمي اأو 
دويل معن����ي بالأزم����ة، ف����اإن النطباع الع����ام الذي بات 
يرت�س����خ ل����دى اجلمه����ور ه����و اأن ال�سي����د ال�سي�ست����اين 
يدعم الإ�سالح ويتعاطف م����ع املحتجني وينقد النظام 
ال�سيا�س����ي ب�سدة، ولكن دون ان ي�سل المر اىل �سحب 

ال�سرعية عنه اأو اعتباره نافذ ال�سالحية.
ه����ذا املوقف قد تكون له مربراته النابعة من قلق �سديد 
ل����دى املرج����ع الأعلى من »احتم����ال« انف����الت الأو�ساع 
اإىل اقتت����ال داخلي وا�سع النطاق اذا ما اأبدى انحيازه 
ال�سريح والنهائي ل�سال����ح طرف حمدد )اي اجلمهور 
املحت����ج( اأو اأبدى موقفا معادي����ا نهائيا �سد طرف اآخر 

)اي النظام ال�سيا�سي(.
اإل اأن ثم����ن هذه الو�سطية »املفهومة« �سيكون غاليا يف 
اط����ار العالقة ال�سيكودينية بني مرجعية ال�سي�ستاين ) 
اأو اأي مرجعي����ة بع����ده( وبني اجلمه����ور ال�سيعي الذي 
مار�����س احتجاج����ا عراقي����ا غ����ري م�سب����وق يف عنفوانه 

ووطنيته.
وبكلم����ات اأك����ر و�سوح����ا، اإن الدينامي����ات الوطني����ة 

والطبقي����ة ل�سيعة العراق، �ستعلو بع����د ت�سرين ٢٠١٩ 
ف����وق ال�سق����ف الدين����ي لثيمة ال����ولء والقد�سي����ة ما مل 
يرتف����ع ه����ذا ال�سقف ليك����ون ملبي����ا للم����زاج العراقوي 
اأبوي����ة ل ت�ستجي����ب  الراف�����س لأي و�ساي����ة  اجلدي����د 

ملطالبه الدنيوية.

 القوة الناعمة في التحرير: 
نساء أم ناس..؟!

لتف�س����ري  التقليدي����ة  اجلندري����ة  الت�س����ورات  اأحّب����ذ  ل 
الوجود املكثف للن�ساء يف �ساحة التحرير. فوجودهّن 
هن����اك لي�س مت����ردًا على املجتم����ع الذك����وري اأو حتررًا 
م����ن القيم الأبوي����ة اأو �سحوة من القي����ود الجتماعية، 
ب����ل موقف �سيا�س����ي ملمار�سة فن احل�س����ور وامل�ساركة 

والتمهي����د للم�ستقب����ل، م����ا دام����ت ال�سيا�س����ة اأ�سبح����ت 
تعب����ريًا جمتمعيًا ع����ن موقف وجودي عمي����ق ومل تعد 

حكرًا على املمار�سات الأيديولوجية واحلزبية.
الهوي����ات اجلندرية ترتاج����ع يف الوعي الع����ام اأوقات 
الهوي����ات  لتتق����دم  اجلمعي����ة،  الثوري����ة  التح����ولت 
الوطني����ة اأو الب�سري����ة الأكر ات�ساعًا. وم����ا يوؤكد ذلك، 
اأن الرج����ال يف �ساح����ة التحري����ر اأنف�سه����م خرجوا من 
التنمي����ط اجلندري التقليدي و�س����اروا يدركون املراأة 
ويعاملونه����ا هن����اك بو�سفه����ا فاع����اًل �سيا�سي����ًا مماث����اًل 

لفعلهم ولي�ست عونًا للرجل بدور ثانوي اأدنى.
.الفعل الحتجاج����ي العميق بو�سفه تطه����رًا مت�ساميًا 
من خن����وع طال اأم����ده، يعي����ُد ترتيب هرمي����ة الهويات 

الجتماعية باأن مينحها جدلية جديدة تتيح للمحتجني 
اأن ينتبه����وا ب�س����دة اإىل امل�س����اواة الب�سري����ة النوعي����ة 
والتق����ارب القدرات����ي وحرارة الق�ساي����ا امل�سرتكة فيما 

بينهم، موؤجلني الهتمام بالتفاوتات النمطية.
فكلم����ا ا�ستلم النا�س اإ�س����ارات نف�سية �سريحة عن قرب 
التغي����ري الدراماتيك����ي يف حياته����م العام����ة، يب����داأون 
بالت�س����رف عل����ى نحٍو اإيث����اري وم�ساوات����ي وتعاوين 
اأ�س����د، اأي ي�ستق����وون بفك����رة الت�ساب����ه والتعا�سد فيما 
بينه����م لتمنحهم طاقة حت�سيدية جماعي����ة اأكرب لإجناز 

التحولت املن�سودة.
ومبعن����ى اأدق، ف����اإن الحتج����اج املتمرت�����س زمني����ًا يف 
ال�ساح����ات العام����ة )ك�ساح����ة التحري����ر(، والباحث عن 
ق�سي����ة كلياني����ة جذري����ة، اإمن����ا يعي����د العتب����ار – ولو 
وقتي����ًا- لعقالني����ة ال����ذات العاب����رة للهوي����ات الفرعي����ة 
بفع����ل  ُطم����رْت  عقالني����ة  وه����ي  اجلندري����ة(،  )ومنه����ا 
ال�سراع����ات الجتماعي����ة املري����رة عل����ى م����دى التاريخ 

الب�سري.
امل����راأة العراقي����ة – م����ن خمتل����ف الأعم����ار- يف �ساحة 
التحري����ر، توؤك����د ذاتها الوجودي����ة الأوىل ل اجلندرية 

املكت�سبة...!
 

المرح االحتجاجي يزدري عبوَس السلطة...!
.الإ�س����الم ال�سيا�س����ي العراق����ي مل يخ�س����ر ر�سي����ده يف 
»ال�سم����اء« والأر�����س دفع����ة واحدة فح�س����ب، بل حتّول 
اأي�س����ًا يف املخي����ال الجتماعي للعراقي����ني اإىل خملوق 
ب�س����ع م�سوه املالمح تلت�سق ب����ه كل اخلطايا والرذائل 
الت����ي ميك����ن اأن ُتل�سق بنظ����ام �سيا�سي فا�س����ل وفا�سد 

ومهزوم.
وم����ع ذلك، وب����دًل ع����ن ال�ستائ����م والتوت����رات النف�سية 
املحت����ج  ميي����ل  واحلزين����ة،  الغا�سب����ة  والتعب����ريات 
العراق����ي يف �ساح����ة التحري����ر اإىل ال�سخري����ة العميقة 
من ال�سلطة، واإىل الغن����اء ال�سيا�سي اجلماعي، والنقد 
الفكاه����ي ال����الذع، وكاأن����ه بذل����ك يري����د الت�سام����ي على 
اجلن����اة والقتل����ة ب����اأن يعدَّ نب�����سَ احلي����اة وبهجتها – 
و�س����ط امل����رارة والأمل- هم����ا الأكر ج����دارة بالهتمام 

واملمار�سة.
م����ا يح����دث يف �ساح����ة التحري����ر الآن ه����و اأن ال�سحية 
تتطه����ر من حقدها باأن ت�ستع����ني بالفرح و�سيلة ملداواة 
اجل����راح النف�سي����ة، وبالكربي����اء اأ�سلوب����ًا للتعاظم على 
انحط����اط اجل����الد. وهي يف كل ذلك، اإمن����ا تعيد تقطري 
قيح املا�سي واحلا�س����ر ليغدو بل�سمًا روحيًا ت�ستقوي 

به يف رحلتها اجلديدة نحو امل�ستقبل...!

دين ونساء ومرح
 في ساحة التحرير
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