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ــام بغداد
الــرافــديــن .وتضيف املـصـ ّـادر نفسها
أن «العراق مقبل على خضة ...هناك
مخاوف من حرب أهلية ضمن البيت
الواحد».
يوم الجمعة املاضي ،عادت األحزاب
اإلسالمية املشكلة للتحالف الوطني
ال ـع ــراق ــي إل ــى االل ـت ـئ ــام ف ــي اجـتـمــاع
اسـتـغــرق أكـثــر مــن  ١٢ســاعــة ،حضر
العبادي نحو ثالث ساعات منها .بدا
االنـقـســام واضـحــا فــي مــا بينها بني
مؤيدي األخير وبني املستائني منه.
تلميحات كثيرة إلــى ضــرورة إجــراء
ت ـعــديــل ح ـكــومــي يـ ــؤدي إل ــى تغيير
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء .كـ ــام ع ــن ضـ ــرورة
ّ
تـ ـس ــل ــم الـ ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي لـلـسـلـطــة
باعتباره «األكثر نزاهة ونظافة وقدم
تضحيات جمة دفاعًا عن البالد في
مــواج ـهــة ال ـت ـك ـف ـيــريــن» .ت ــراف ــق ذلــك
مــع تـصــريـحــات ملمثلي منظمة بــدر
وعصائب أهل الحق معلنة تأييدها
لـلـمـطــالــب امل ـش ــروع ــة لـلـمـتـظــاهــريــن
ومشاركتهم احتجاجاتهم ضد دولة
فيها أكثر من أربعة آالف مدير عام
و ٧٤٠وكيل وزارة.
ضـغــوط مــن ال ـشــارع تحظى بغطاء
امل ــرج ـع ـي ــة ،وأخـ ـ ــرى م ــن ش ــرك ــاء في
الحكم يــريــدون إقـصــاءه منه ،دفعت
العبادي إلى رمي الكرة إلى مجلس
ال ـن ــواب بـ ـق ــرارات مفصلية اتـخــذهــا
يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى م ـص ــادق ــة
تـشــريـعـيــة ،تـبــدأ بترشيق الـ ــوزارات
وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء مـ ـن ــاص ــب ن ـ ـ ـ ــواب رئ ـي ـس ــي
ال ـج ـم ـهــوريــة وم ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وال
تنتهي بتقليص شــامــل وف ــوري في
إعــداد الحمايات لكل املسؤولني في
الــدولــة بضمنهم الــرئــاســات الـثــاث
وإلـ ـغ ــاء امل ـخ ـص ـصــات االسـتـثـنــائـيــة
لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات
الدولة واملتقاعدين ،بل بلغ به الحد
إل ــى إق ـ ــرار «إب ـع ــاد جـمـيــع املـنــاصــب
العليا مــن هـيـئــات مستقلة ووك ــاء
وزارات ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن وم ــدي ــري ــن
ع ــام ــن عـ ــن امل ـح ــاص ـص ــة ال ـحــزب ـيــة
والـطــائـفـيــة» ،على أن «تـتــولــى لجنة

مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء
اختيار املرشحني في ضــوء معايير
ال ـك ـفــاءة وال ـن ــزاه ــة بــاالس ـت ـفــادة من
الخبرات الوطنية والدولية في هذا
املـ ـج ــال وإع ـ ـفـ ــاء م ــن ال ت ـت ــواف ــر فـيــه
ال ـش ــروط امل ـط ـلــوبــة» .كــذلــك دع ــا إلــى
تشكيل لجنة تعمل وفــق مـبــدأ «من
أيـ ــن ل ــك ه ـ ـ ــذا؟» ،مـهـمـتـهــا الـتـحـقـيــق
ومحاكمة الفاسدين.
وبـ ــاشـ ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،عـ ـل ــى مـ ــا تـفـيــد

دولة فيها أكثر من
أربعة آالف مدير عام
و ٧٤٠وكيل وزارة
باشر العبادي بإعداد
قائمة لمتهمين
بالفساد يفترض
تحويلها إلى القضاء

امل ـع ـلــومــات ،ب ــإع ــداد قــائـمــة موسعة
ملـ ـتـ ـهـ ـم ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد يـ ـفـ ـت ــرض
تحويلها إلى القضاء ،على أن تعطى
األولــويــة للتحقيق فــي ستة ملفات
هي عقود الكهرباء وصفقة السالح
الــروســي وعقود شــراء أجهزة كشف
املتفجرات وميزانية  ٢٠١٤وسندات
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ــوهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي وزع ـ ــت
ع ـلــى امل ــواط ـن ــن وال ـ ـ ــ ٥٠أل ــف عنصر
«الفضائي» في الجيش العراقي.
ومع ذلك تبدو القناعة راسخة لدى
الـعــديــد مــن األط ــراف بــأن كــرة الثلج
املطلبية انطلقت فــي ال ـعــراق ،وبــات
من الصعب وقفها أو حتى السيطرة
عليها.

الصدر :تظاهرات مليونية
دعمًا لـ«اإلصالحات»
توالت ردود الفعل السياسية على «الحزمة
األول ـ ـ ــى ل ــإص ــاح ــات» الـ ـت ــي أعـ ـل ــن عـنـهــا
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ع ـقــب جلسته
االستثنائية أمس ،وجاء أبرزها من «التيار
ّ
«التهيؤ للنزول الى
الصدري» الذي دعا إلى
الشارع بتظاهرات مليونية».
وخــال مؤتمر صحافي ،استند املتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـس ـيــد م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
الشيخ صــاح العبيدي ،في إعــان املوقف
ال ــداع ــم لــإصــاحــات إل ــى واقـ ــع «ال ـظ ــروف
االستثنائية التي يمر بها بلدنا ...ووقوفًا
مع املطالب املشروعة» .وأشار إلى أنه «إذا لم يتم التصويت من قبل البرملان العراقي على
ّ
بالتهيؤ للنزول إلى الشارع بتظاهرات
حزمة اإلصالحات ...فإن سماحة السيد القائد أمر
مليونية أمــام مجلس الـنــواب» ،مؤكدًا في الوقت نفسه الرفض «املطلق ألي تدخل أجنبي
بقرارات حملة اإلصالح الشاملة ،خصوصًا من الجانب األميركي».
من جهة أخرى ،كان نائب رئيس الجمهورية ،نوري املالكي ،قد جدد صباح أمس املوقف
«الداعم لإلصالحات التي تقتضيها العملية السياسية ،والتي وجهت بها املرجعية الدينية
العليا» ،فيما رأى حزب «الدعوة» في اإلصالحات «ترجمة عملية لنداء املرجعية الدينية العليا
واستجابة صادقة إلرادة املواطنني».
وفي سياق الــردود ،أعلن نائب رئيس ال ــوزراء ،بهاء األعرجي ،أنه توجه إلى االدعــاء العام
وهيئة النزاهة وطلب التحقيق في تهم عديدة ّ
وجهت ضده ،مخاطبًا العراقيني بالقول ّإن
«أمانتكم ّ
ردت إليكم وسأبقى خادمًا ألهلي وناسي».
ّ
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال خالل الجلسة االستثنائية إن «األخطاء
املتراكمة للنظام السياسي ال تتحمله الحكومة الحالية» ،مشيدًا في الوقت نفسه «بموقف
املرجعية الدينية» ،فيما أف ــادت معلومات صحافية بـ ّ
ـأن مــا أعلن سبقه قــرار بإحالة 49
ضابطًا برتب مختلفة «إلى األمرة» في وزارة الداخلية على خلفية قضايا فساد.
(األخبار)
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ّ
«لحظة يسارية جديدة»
في ساحات االحتجاج
بغداد ــ حسام السراي
احتجاجات انطلقت شرارتها األولى
فــي الـبـصــرة جـنــوبــا ضــد واق ــع ســوء
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات فـ ــي أغـ ـن ــى مـ ـ ــدن الـ ـع ــراق
الـ ـت ــي تـ ـع ــوم ع ـل ــى ب ـح ــر مـ ــن ال ـن ـف ــط،
ّ
وات ـس ـع ــت لـتـشـمــل م ـنــاطــق مـحــاذيــة
ووسط العراق .خاللها ،سقط الشاب
ً
ّ
البصري منتظر غني الحلفي قتيال
ّ
برصاص القوات األمنية ،في تظاهرة
ّ
الحرية
في البصرة ،فبات أحد رموز
في عراق ما بعد .2003
«ب ــاس ــم ال ــدي ــن ب ــاگ ــون ــه ال ـح ــرام ـي ــة»
(باسم الدين سرقنا الحرامية)ّ ،
ربما
يكون هذا الشعار الذي رفع الحقًا في
ساحة التحرير ببغداد ،وفي ساحات
احتجاج محافظات بابل والناصرية
ً
وال ـب ـصــرة وال ـع ـم ــارةّ ،ق ــد أربـ ــك فـعــا
ّ
السياسية املتنفذة في البالد
القوى
ّ
ال ـي ــوم ،إل ــى درجـ ــة أن عـفــويــة إط ــاق
الشعار دفعت ببعض رمــوز النخبة
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ال ـح ــال ـي ــة إل ـ ــى الـتـقـلـيــل
مــن ش ــأن املـتـظــاهــريــن الـسـلـمـ ّـيــن في
«الـّجـمـعــة األولـ ــى» ّ( 31ت ـمــوز )2015
وأنـ ـه ــم «مـ ـج ـ ّـرد م ـمــث ـلــن ل ـتـ ّ
ـوج ـهــات
ّ
ّ
ويسارية ليس لها حضور
علمانية
ّ
ّ
مؤثر في املجتمع العراقي»ّ .
«الـجـمـعــة ال ـثــان ـيــة» 7 ،آب ،كــنــا أم ــام
مشهد جــديــد بحضور حــاشــد وغير
ّ
الحقيقي
مــألــوف ،عـنــوانــه االحـتـكــاك
ّ
ّ
علمانية
هات
بتوج
بــن متظاهرين
ّ
ويـسـ ّ
ـاريــة قبالة متظاهرين يمثلون
ّ
السياسي،
تيارات وجماعات اإلسالم
ل ـكــن ل ـيــس ت ـلــك ال ـتــي ل ـهــا وجـ ــود في
السلطة اليوم ،لكن من تمتلك أجنحة
مسلحة ُتعتبر ّ
القوة الضاربة ضمن
ق ـ ـ ــوات «الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ـ ّـي» .ل ـل ـم ـ ّـرة
األول ــى فــي ب ـغــدادُ ،يــرفــع شـعــار أمــام
ن ـصــب جـ ــواد س ـل ـيــم ،ي ـق ــول« :ديـنـكــم
ري ــاء كــامـكــم ه ــراء أمــوالـكــم ن ـهــب،»...
ً
فضال عن الشعار البارز «باسم الدين
ب ــاك ــون ــه الـ ـح ــرامـ ـي ــة» .وفـ ــي ال ـســاحــة
نـفـسـهــا ،لـكــن مــن الـجـهــة امل ــؤدي ــة إلــى
شـ ــارع ال ـس ـع ــدون ،رف ــع اإلســام ـيــون
ال ــذي ــن أت ـ ــوا لــاح ـت ـجــاج ع ـلــى رداءة
األوضـ ــاع أي ـضــا« :ل ــوال الــديــن لكانت
ّ
والكرادة.»...
داعش في ساحة التحرير
تالق نادر لم يسبق أن حصل منذ 12
ٍ
عامًا في عراق ما بعد ّ
صدام.
ّ
يمكن هنا ّ
عد ثالثة «أصناف» تؤلف
ّ
جميعها الجسم املدني في تظاهرات
س ــاح ــة ال ـت ـحــريــر ف ــي بـ ـغ ــداد .صنف
ّ
ـاغ ج ــل ـه ــم م ــن املـثـقـفــن
حـ ـض ــوره طـ ـ ـ
وال ـش ـب ــاب م ــن ٍ ّ
رواد ش ـ ــارع املـتـنـبــي
والـ ـن ــاشـ ـط ــن غ ـي ــر املـ ــؤدل ـ ـجـ ــن ،رف ــع
ش ـعــارات غــاضـبــة وس ــاخ ــرة ،وصلت
إلــى حـ ّـد تعرية رم ــوز السلطة وقــادة
الـكـتــل عـلـنــا .وصـنــف مــن املــؤدلـجــن،
أن ـص ــار ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعـ ّـي ال ـعــراقـ ّـي
ال ــذي ــن اح ـت ـف ـظــوا ب ــامل ـك ــان نـفـســه في
سـ ــاحـ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر مـ ـن ــذ ح ـض ــوره ــم
ف ـ ــي تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ش ـ ـبـ ــاط ع ـ ـ ــام 2011
ي ــوم ك ــان ل ـهــم ص ــوت أقـ ــوى ووج ــود
ّ
أك ـث ــر وض ــوح ــا حـيـنـهــا .ف ــي ح ــن أن
الصنف الثالث هو جمع من العائالت
ّ
واألكاديميني والطبقات التي سحقها
ع ـق ــد م ــن املـ ـ ـ ــرارة والـ ـفـ ـس ــاد اإلداريّ
ً
وامل ــال ـ ّـي ،تـجــد بينهم مـثــا ّأم شهيد
م ـ ـغـ ــدور مـ ــن بـ ــن ض ـح ــاي ــا «م ــذب ـح ــة
ّ
سـ ـب ــايـ ـك ــر» ،ورجـ ـ ـ ــل م ـ ـسـ ــن أص ــاب ـت ــه
اإلع ــاق ــة م ــن ان ـف ـجــار س ـ ّـي ــارة ملغمة؛
ان ـت ـمــاء هـ ــؤالء إل ــى ال ـص ــوت امل ــدن ـ ّـي،
ّ
املطلبية البعيدة
متأت من شعاراتهم
ٍ
ّ
عن العقائد واالنتماءات الطائفية.
ال ـنــاقــد ،مـحـ ّـمــد غ ــازي األخ ــرس الــذي
ذهـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـمـ ـع ــة املـ ـ ــاضـ ـ ــي مـ ـ ــع اب ـن ــه
واب ـن ـتــه إل ــى ســاحــة ال ـت ـحــريــر ،يـقــول
ل ــ«األخ ـبــار»« :يـمـ ّـر الـعــراق فــي لحظة
ّ
مهمة اخـتـمــرت أخ ـي ـرًا .بعد  ١٢عامًا
من التغيير ،وثالث دورات تقريبًا من
الـنــواب والحكومات ،نحن أمــا حــراك

تالق نادر لم يسبق أن حصل منذ  12عامًا في عراق ما بعد ّ
صدام (أ ف ب)
ٍ

يـبــدو صــادمــا للوهلة األولـ ــى .ورغــم
ّ
اليومية التي تدور رحاها مع
املعركة
اإلرهاب والفساد ،أمكن ظهور لحظة
وع ــي أسـتـطـيــع أن أص ـف ـهــا بــاملــدنـيــة
ّ
اليسارية الـجــديــدة ،وهــي بالفعل
أو
عفوية وليست ذات صلة بتنظيمات
سـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ،وهـ ـن ــا ت ـك ـم ــن أه ـم ـي ـت ـهــا
ّ
وأصالتها» .يضيف أن «هناك رفض
ّ
تام لحركات اإلســام السياسي التي
حكمت وتـحـكــم فــي ال ـع ــراق ،نـظـرًا ملا
آلت إليه األوضــاع بسببها ،بل هناك
ّ
رفـ ــض تـ ــام ل ـك ــل ال ـط ـب ـقــة ّ الـسـيــاسـ ّـيــة
الحاكمة ...ننتظر أن يتمخض الحراك
ع ــن ج ـســم واضـ ــح مل ـع ــارض ــة جــديــدة
ّ
رب ـم ــا تـقـلــب األوضـ ـ ــاع ف ــي املستقبل
القريب».

ثالثة
ّ
«أصناف»المدنيّ
تؤلف الجسم
في تظاهرات ساحة
التحرير في بغداد
ال ـنــاشــط امل ــدن ـ ّـي يــاســر ال ـس ــال ــم ،يـقـ ّـر
ب ـ ـ ــوالدة ح ــرك ــة م ــدن ـ ّـي ــة اح ـت ـجــاجـ ّـيــة
جــديــدة بـشــرائــح مـتـنـ ّـوعــة ،الفاعلون
ف ـي ـهــا ه ــم ال ـن ــاش ـط ــون ال ـس ـيــاسـ ّـيــون
وامل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــون ال ـ ــذي ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــادوا ال ـ ـحـ ــراك
ّ
االحتجاجي طيلة السنوات املاضية.
ّ
وي ـض ـي ــف الـ ـس ــال ــم أن «ال ـي ـس ــاري ــن
ك ـ ـقـ ـ ّـوة س ـي ــاس ـ ّـي ــة وك ـ ــأف ـ ــراد (ي ـق ـصــد
ّ
ّ
العراقي) ،ما زالــوا
الشيوعي
الحزب
فاعلني في هذا الحراك ،ولديهم رؤية
ّ
واضحة لهذه املرحلة» .إال أن السالم
ي ـخ ـت ـلــف مـ ــع الـ ـ ـ ــرأي الـ ـق ــائ ــل ب ـ ــوالدة
ّ
تشكيل سـيــاسـ ّـي يـســاري جــديــد ،ألن
ّ
ذل ــك «غـيــر واض ــح حــتــى اآلن .جميع
ّ
الطروحات الحالية تركز على أهداف
ّ
االحتجاجية».
الحركة
ال ـش ــاع ــر وال ـص ـح ــاف ـ ّـي ص ـف ــاء خـلــف،

وه ـ ـ ـ ــو اب ـ ـ ـ ــن امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ق ــدح ــت
ّ
ش ــرارة احتجاجات  ،2015يعتقد أن
التظاهرات فــي املحافظات ،وبعدها
بـ ـ ـغ ـ ــداد ،أف ـ ـ ـ ــرزت ح ــال ــة وعـ ـ ــي ج ــدي ــد
ترتكز على العفوية وضياع الفرصة
ّ
السياسية
األخـيــرة لــأحــزاب والكتل
ب ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  ،٢٠١٤وب ــال ـت ــال ــي
ّ
فــإن «الحالة املورفينية» التي كانت
ّ
تحبط رغـبــة الـعــراقــيــن فــي التغيير
سقطت بشجاعة ّ
تقدم الوعي وبفعل
«ت ـحـ ّـول نــوعــي فــي التفكير الشعبيّ
سياسيًا».
املعطى الثاني الــذي يلمسه الشاعر
ّ
ال ـب ـصــري يـكـمــن ف ــي «اتـ ـس ــاع قــاعــدة
الــرفــض الـشـعـبـ ّـي للحكم الــدي ـنـ ّـي ،أو
ب ـت ـع ـب ـيــر أكـ ـث ــر م ــوض ــوع ـي ــة ،ان ـه ـيــار
س ـل ـطــة ال ـع ـمــامــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة مـقــابــل
اح ـت ـف ــاظ س ـل ـطــة ال ـع ـم ــام ــة ال ـف ـق ـهـ ّـيــة
ب ـق ـ ّـوت ـه ــا ،مـ ــا ي ـع ـنــي سـ ـق ــوط م ـقــولــة
اإلسـ ــام الـسـيــاسـ ّـي فــي إدارة الحكم
ّ
الــرشـيــد ،وه ــو مــا ات ـضــح فــي أيقونة
شـ ـعـ ــارات االح ـتـ ـج ــاج (ب ــا ّس ــم ال ــدي ــن
باگونه الحرامية) الــذي مثل جوهر
ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ــزاج ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـي ّ
وربـ ـ ـم ـ ــا
االنتخابي في ما بعد»ّ .
ّ
وعما يمكن
ّ
تـسـمـيـتــه بـ ــ«الـ ـيـ ـس ــاري ــة الـ ـج ــدي ــدة»،
ّ
ً ّ
«الشباب العفوي
يعلق خلف قائال إن
ّ
غ ـي ــر املـ ــؤدلـ ــج وال ـ ـ ــذي ي ـم ــث ــل دع ــام ــة
ّ
ّ
العراقي،
املدنية في الشارع
الصحوة
هو األصــدق ،بعكس محاوالت فرض
امل ــدن ـ ّـي ــة امل ــؤدلـ ـج ــة ذات امل ـن ـط ـل ـقــات
ّ
السياسية ،والتي ترفع شعار (الدولة
ّ
املدنية) دون حراك حقيقي».
قـ ـ ــراءة ثــان ـيــة م ــن م ـحــاف ـظــة الـنـجــف،
يــوردهــا الشاعر فــارس حــرام ،رئيس
ّ
ات ـحــاد األدب ـ ــاء وال ـكــتــاب ه ـنــاك ،فهو
ّ
ّ
«التوجه العام للمتظاهرين
يــرى أن
م ــدن ـ ّـي ،وهـ ــو ل ـي ـب ــرال ـ ّـي ع ـل ـمــانـ ّـي في
ّ
ج ــوه ــرهّ ،أم ــا ال ـي ـســاريــون فيشكلون
نسبة مقبولة من الجمهور املنتفض،
ّ
ّ
لكنهم ليسوا األكثرية برأيي ،ذلك أن
ً
فــي الـنـجــف اآلن ج ـيــا جــدي ـدًا تــربــى
عـلــى قـيــم ال ـعــوملــة وم ــا تـتـضـ ّـمـنــه من
ّ
ّ
ليبراليًا
ليبرالي فيها ،فنشأ
توجه
ع ـل ـمــانـ ّـيــا ،وم ــا زاد ف ــي تــوج ـهــه هــذا
فـشــل اإلسـ ــام الـسـيــاسـ ّـي ال ــذري ــع في
حكم البالد».

