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طالبة { بغداد - (أ ف ب): قال ناشطون وأطباء يشـاركون في التظاهرات ا
ب"إسقـاط لـنظـام" في الـعراق انـهم يـشعـرون بـأن اخلنـاق يـضيق عـلـيهم مع
مالحقـتهم وتـلقيـهم تهـديدات بـالقـتل عبـر مواقع الـتواصل االجـتماعي أو في

قلب التظاهرات.
تقول مر وهي إحـدى الناشطات
الـتي تــسـتـخــدم اسـمـاً مــسـتـعـاراً
لــوكـالــة فـرانس بــرس "نـحن نــعـلم
أنـنـا جـمـيعـنـا مالحـقـون".وتـضيف
"يـقوم مـتطـوعون زائـفون بـدعوتـنا
اللـــتـــقـــاط الـــصـــور ويـــجـــمـــعـــون

علومات ومن ثم يختفون". ا
وجتـري مـراقــبـة ســاحـة الـتــحـريـر
ركزيـة في بغداد حـيث  تنظيم ا
عــمـلـيـات اإلغــاثـة واإلمـدادات عـلى
ــاضـيــة من قـبل مــدى األسـابــيع ا
الــسـلـطـات وقـوى أخـرى مـجـهـولـة
الــــهـــويــــة.وخالل األيــــام الــــثالثـــة
ـــاضــيـــة يــؤكـــد مــســـوؤل أمــني ا
لــفـرانس بـرس إنه "جــرت سـلـسـلـة
من عمليات القـبض على الناشط
مـن قـــبل الــــشـــرطـــة الــــســـريـــة في

التحرير".
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ويــقـول إن الـهــدف هـو "تـخــويـفـهم
وتشجيع اآلخـرين على العودة إلى
ديـارهم".يـذكـر مـحـمـد وهـو طـبيب
يـسـتـخــدم اسـمـاً مـســتـعـاراً كـذلك
قـائـمــة طـويـلــة بـأسـمــاء أصـدقـائه
الـذين تـعرضـوا إلى تـهديـدات عـبر
فــيــســبــوك.وتــلــقى مــحــمــد أيــضـاً
تــــهـــديــــدات صـــريـــحــــة من رجـــال
يــرتــدون مالبس مــدنــيــة حــيــنــمــا
التقى بهم على أحد اجلسور خالل
معـاجلة اجلـرحى وقالـوا له بشكل
صــــــــــــريـح "مـن األفــــــــــــضـل لـك أن
تـتـوقف".كــمـا يــشـيـر إلى مــحـاولـة
الــــبـــعض افـــتــــعـــال مـــشـــادات مع
الـقـوات األمـنيـة "كـأن يـقـوم أحدهم
بــضـرب عـســكـري ومـحــاولـة إثـارة
ـتظـاهرين يـتـنبـهون الـعنف لـكن ا

أوامــر قـضـائـيـة بـاالعـتـقـال.وتـتـهم
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة بــعض
ـوالـيـة فـصــائل احلـشـد الـشـعـبي ا
إليران بالوقوف وراء عـملية خطف
واحــدة عــلى األقل.وتـؤيــد فــصـائل
احلــشـد احلــكــومــة بــشــكل عــلـني
وانـتقـدت االحتـجاجـات باعـتبـارها
"مــؤامـرة" مـن قـبل قــوى خـارجــيـة.
بــدورهـا تـقـول الـنـاشـطـة هـالـة إن
بــعـض الــرجــال يــحـــاولــون عــمــداً
تــــرويع االخـــريـن حلـــمـــلــــهم عـــلى
مــغـادرة الـسـاحــة. وتـشـيـر إلى أنه
"يـــقـــوم شـــخـص مـــجـــهـــول عـــنـــد
مـنـتـصف اللـيل وعـنـدمـا يـكون كل

شيء هادئاً بالصـراخ في التحرير
بـأن هـنـاك هـجـومـاً وعـلـيـهم إخالء
الساحة على الفور ما يدفعهم إلى
حـــالـــة من الـــذعــر".وأولـــئك الـــذين
يــحـتــلــون الــسـاحــة يــســألـون أي
شــــخـص يــــصـــور عـن اعــــتــــمـــاده
اإلعالمي خشية أن يـكونوا "عمالء
ســــريـــ لـــلــــحـــكــــومـــة".تــــســـاهم
الــتــهــديــدات واالعــتــقــاالت في بث
"مــنـاخ من اخلـوف" يــشـبه إلى حـد
بــعـيـد مـرحـلـة حـكم صـدام حـسـ

عندمـا كانت القـوات األمنيـة تخفي
ــنـــشــقــ أو تــعــدمـــهم.ولم يــعــد ا
ـسـعـفـون يـتـجـهون الـنـاشـطـون وا

إلـى الـــتـــحــــريـــر وحـــدهـم أو عـــلى
ـهــجـورة أو في الــلـيل. الــطـرقــات ا
وحــتى أن مــر تـتــجـنب ســيـارات
اإلسـعـاف التي كـانت تـسـتـخدم في
العام  2011بعـمـليـات اختـطاف.ي
كاد يـكون مسـتحيالً احلـصول على
إحصائـيات حول عـمليـات االعتقال
فـي الـــعــــراق وفي حــــ  إطالق
ســـراح مــعــظم الـــذين اعــتــقـــلــتــهم
الـقـوات احلكـومـيـة ال يـزال آخرون
ــفـقـودين.تـقـول مـر إن في عـداد ا
قرب من هناك رسائل من بـعض ا
احلــكــومــة يـقــولــون إن واحـداً في
ـتـظــاهـرين "مــنـدسـون". ـئـة مـن ا ا

ـنــعـونه".تـعـمل إلى أنـه مـنـدس و
مـر مع فـريق الدعـم اللـوجـيـستي
إلى جـانب نـاشطـ آخـرين وتـدير
مــخــزون الــتــبـرعــات الــتي تــتــدفق
خــصـوصــاً من احملـافــظـات الـتي ال
تشهد تظاهرات أو من عراقي في
اخلارج.لـكنهـا اليـوم تعتـبر نفـسها
هــدفــاً جلــمــاعــات مــوالــيــة إليـران
خــصـوصـاً بـعـد مــا كـتـبـته من آراء
عــــــلـى شــــــبـــــــكــــــات الــــــتـــــــواصل
االجتماعي.وتـذكر مر أن مصادر
رفضت الـكشف عـنهـا أكدت لـها أن
اسـمــهـا مــدرج في قـائــمـة يــتـحـدث
عــنـــهــا نـــاشــطـــون وصــحـــافــيــون
وحــقـــوقـــيـــون بـــأنـــهـــا لألســـمــاء
ستـهدفة منـذ احتجـاجات تشرين ا
األول/أكـــتـــوبـــر. ولم تـــنـــشـــر تـــلك
الــقــائــمـة نــهــائــيــاً لـكن عــمــلــيـات
التـصفـية طالت أربـعة نـاشط في
الـــبـــصـــرة والــــعـــمـــارة بـــجـــنـــوب
الـــعــراق.واخـــتــفـى الــعـــشــرات من
الـــنــاشـــطــ بـــيـــنــهـم الــطـــيــبـــبــة
هـداوي إضـافة والـنـاشطـة صـبـا ا
رضـ كانـوا يقـدمون إلى أربعـة 
اإلسـعــافـات لــلـمـحــتـجــ من قـبل

جهات مجهولة في بغداد.
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أمـا بالـنسـبة ألولـئك الـذين اختـفوا
ـــــدة  24ســاعــة أو مــا يــصل إلى
أسبوعـ قبل اإلفراج عـنهم تركوا
فـي أحـــد الــــشـــوارع فــــجــــراً فـــهم
صــــــامــــــتــــــون بــــــشــــــأن هــــــويــــــة

خــاطــفــيـــهم.والــســؤال هــو هل 
اعـــــتــــقــــالـــــهم مـن قــــبـل الــــقــــوات
احلـكــومـيــة? تـنــفي عـائـالتـهم ذلك
خــصـــوصــاً أنـه لم يــكـن هــنــاك أي

وتــضــيـف أن تــلك الــرســـائل غــيــر
باشرة تشكل تهديداً "نعرف أنهم ا
يــتــحـــدثــون عــنــا. نــعــرف أن هــذه
الــتــهـديــدات مــوجــهـة الــيــنــا".لـكن
اجلــيل الــذي يــحـــتل الــشــوارع لن
يخاف بسهولـة. فقد نشأ وهو يرى
اجلـثث في الـشـوارع أثـنـاء الـعـنف
الطـائفي في الـعراق ثم عاين رعب
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة.وتـعـتـبر
مـر أن "هؤالء الـذين يـضـايقـونـنا
مـدربـون تــدريـبـاً جــيـداً لــكـنـهم لم
يـفكـروا في ذلك أن جـيلـنـا قد شـهد
األسـوأ. حـربهم الـنـفـسيـة لن تـؤثر

فينا".
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عــادت صـبـا الــعـراق مــنـذ ثالثــة ايـام مـضت عــادت ايـقــونـة الـعــراق صـبـا
ـهـداوي الى اهلـهـا  رمـاها امـام بـيتـهـا اجملرمـون مـثخـنـة باجلـراح فـاقدة ا
ـة تـقـول جـارتـهـا والـله ابـكت لـلـنـطـق وفـاقـدة لـلـوعي مـلـفـوفه بـبـطـانــيه قـد
وت واحلياة الـصغيـر قبل الكـبير وعـويل امها يـبكي الصـخر وابنـتها بـ ا
اي وحـوش واي مجرمـ كنت ب مـخالبـهم هذي عصـبة من قتـله ومرتزقة
وكـفـرة بال ضـمـيـر وال انـسـانـيـة جتـرأوا عـلى فـتـاة صـغـيـرة احـبـت وطـنـها
واسـعفت اخوانها في ساحات الـعز ودفعت الثمن غاليـا هي طالبة في كلية
الـطب طوعت معرفـتها خلدمة اهـلها في ساحات الـعز وهي حتى االن وبعد
ثالثـة ايام التنـطق وال تتحـرك والكسـور والكدمات تـغطي جسـمها الـصغير
ي ارق عد ـا القت على ايدي هؤالء االنذال ا والـبكاء وااللم يعتصرها 

الغيرة والشرف من اشباه الرجال.
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فيصل الهيمص يتسلم جائزة أفضل مصرف

وجـائزة الـتـمويل الـدولـية وجـائزة
تــمـــويل أوروبـــا والـــشــرق األوسط
وأفريقيا وجائزة "جي بي مورجان
ميزة في تشيس" كأفضل الـبنوك "ا
عـملـيـات الدفع والـتـحويل وجـائزة
يـة التي تـتضمن ـالية الـعا مجـلة ا
"أفضل مـصرف للـتمويل الـتجاري"
وجـــائـــزة "أفـــضل مـــصـــرف لـــبـــيع
الـتجـزئـة" وجـائزة "أفـضل مـصرف
ذو أولوية" وجائزة "أفضل مصرف
مـحــلي" وجــائــزة "أفــضل مــصـرف
استـثـمار في الـعراق" عـلى مسـتوى
الــــســـوق الــــعـــراقي. وهــــكـــذا فـــان
ضي ـصـرف الـعـراقي لـلـتـجـارة  ا
قــــدمـــــاً إلى األمـــــام. ومـع خــــطـــــته
ـوضــوعــة حـتى االســتـراتــيـجــيــة ا
ـصرف لعب العام  2022 يواصل ا
دور مـــحــوري ومـــؤثـــر في تـــعــافي

االقتصاد العراقي.

يـعمل بـاستـمرار عـلى تعـزيز حـصة
احلـكـومـة الـعـراقـيـة من االربـاح من
خالل تـــوســـيع أعـــمـــاله مـــحـــلـــيـــاً

 . ودوليـاً
—UL¦²Ý≈ 5 Qð

كـــمــا يـــعــمـل عــلى دعـم وتــشـــجــيع
وتـأمـ االسـتـثـمـار األجـنـبي كـأحد
األهـداف الــرئـيـسـيـة له األمـر الـذي
يــــدعم بــــدوره احلـــكــــومـــة ويـــروج
للعراق كخيار موثوق للمستثمرين.
صـرف متـطـلبـات تدفق كـما يـوفـر ا
الـتــجــارة بـ الــعــراق وبـقــيـة دول
ـصـرف كذلـك على الـعـالم. ويـعـمل ا
تـعـزيــز الـعالقــات الـتي أقــامـهـا في
الـسـنـوات األخـيـرة لــتـوفـيـر حـلـول
مــتــخـصــصــة لـلــتــمـويل الــتــجـاري
ـصـرف قـد حـصل لـعـمـالئه. وكـان ا
على عدد من اجلوائـز في هذا العام
ـــيالنــو من مـــنــتـــدى اإلجنــازات 

ـصرف الـعـراقي لـلتـجـارة ورئيس ا
مــــجــــلس اإلدارة تــــســــلم جــــائـــزة
ــصـرف االكــثـر امــانـاً فـي الـعـراق ا
خالل حــــفـل تــــوزيع اجلــــوائــــز في
واشنطن وتعليقاً على اجلائزة قال
ـثـابة الـهيـمص ان (هـذه اجلـائزة 
شـهـادة على عـمـلـنااجلـاد وتـفانـيـنا
والـتزامـنـا جتاه عـمالئـنا. إن وضع
ـتـاز ونـهـجـنـا الـعـمـلي أصـولـنـا 
ـكــنـنـا مـن تـولـيـد إلدارة اخملــاطـر 
األربـاح بشـكل مـستـدام ويـساعـدنا
عـلى مـواصـلـة الـنـمـو بـشـكل أقوى
وال شك بــأن هــذه اجلـــائــزة تــعــبــر
أيـضـاً عن ثـقـة عـمـالئـنـا وشـركـائـنا
ــزيــد من بــنــا وســنــواصل لــعــمل 
ــصـرفــيـة الــتـحــسـ خلــدمـاتــنـا ا
لــتــصــبـــحــأســرع وأكــثـــر بــســاطــة
ــصــرف دعــامــة ــثل ا ). و وأمــانــاً
لالقـتـصـاد الـوطـني الـعراقـي حيث
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صرف العراقي للتجارة بلقب فاز ا
ـصــرف األكـثـر أمـانـاً في الـعـراق "ا
من قبل مجلة جـلوبال فاينانس في
اســتــطالع حــصـري أجــرته اجملــلـة
الــشــهــيـرة كــجــزء من تــصـنــيــفــهـا
ـــصـــارف في الـــســـنـــوي ألفــــضل ا
العالم. وكانت اجلـائزة في دورتها
الـ  28قـامـت بتـقـيـيـم الـتـصـنـيـفات
االئـتـمـانـيـة طـويـلـة األمـد لـلـعـمالت
األجـنبـية اعـتـماداً عـلى مؤسـسات
ـيـة مـثل سـتـاندرد الـتـصـنـيف الـعا
آنـد بـور وتــصـنـيف فـيـتش وكـذلك
بالنظر إلجـمالي أصول أكبر 1000
مـــصـــرف حــول الـــعـــالم لـــتــخـــتــار
ــصـــرف الــعـــراقي لــلـــتــجــارة في ا
الـنـهــايـة كـأكــثـر الـبـنــوك أمـانـاً في
العـراق.  وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان فــيـصل الــهـيــمص رئـيس

‚«dF « w  ÎU½U √ d¦ _« ·dB*« …ezUł rÒK ²¹ …—U−²K  w «dF «

افــرشــة وسـجــاد وكــهــربــاء وكـتب
هي مـستـلزمات تـدعو الى ومـكتـبة
االســتـرخــاء وقــد ال تـمــثل  بــشـكل
واجـهة تـقدمـة  حـقيـقي القـاعـدة ا

احلـــمـــاس بـــاالغــاني احملـــتـــجــ 
واالنـاشــيـد مـطــلـوب  ايــضـا ولـكن
(الروح الثورية) الصلبة والصابرة
ـســتــعــدة لــلــتـضــحــيــة  ايــضـا وا

وال تــتــحــقـق عــبــارة عــزرائــيل (أال
!( طح
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يـشعـر اجلمـيع  بالـفخـر والسـعادة
ـا تــوفـره الـفـعــالـيـات الـشــعـبـيـة
ــبــادرات ــدنــيــة وا ـــنــظــمــات ا وا
واكب وجتمعات النسائيـة وخيم ا
الـشـبــاب وتـبـرعـات الــنـاس بـكـافـة
ـرابـطـ في سـاحة اطـيـافـهم الى ا
الـتـحـريـر وهـو  مـا يـطلـق علـيه في
ـعــارك (الــلـوجــسـتك) وألول لـغــة ا
مــرة يــكـون الــلــوجــســتك اكــثـر من
الـالزم!  ويـعـد الــبـعض هــذا الـدعم
خـيـر اسـتـفـتـاء لـوقـوف الـنـاس مع
ـتظـاهر ـتـظاهـرين ! فيـسـتطـيع ا ا
ان يتنـاول انواع السـندويج وكذلك
ــرق والـلـحم او وجــبـات الــتـمن وا
ــــســــكـــوف الــــدجــــاج والــــســــمك ا
ـتــنــوعـة والــعــصـايــر  والــفـواكـه ا
واحللـويـات ومن ثم الشـاي الثـقيل
بــالــفــحم وانــا اجتــول في ســاحـة
التـحريـر تنـاولت هذه االشـياء حلد
الـتـخـمة ولـيس هـذا بـيت القـصـيد
فـالـعـراقي بـطـبـعه كـر ويـشـهد له
اجلــمـيع! لـكن مـا يـلـفت نـظـري هـو
ضــعف (الـزخـم الـثــوري)  حــيـنــمـا
تـزداد (الــرفـاهـيــة) ويـأتي ايــقـونـة
ـطـعم الـتـركي) سـاحـة الـتـحـريـر (ا
ـمـتازة دار الـضـيـافة من الـدرجـة ا
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نسجل في هذه السطور ما يترشح
لـديـنـا من تـداعـيـات االحـتـجـاجـات
كن ان ـستـمـرة مـنذ  40يومـا و ا
ـطـالب من تـسـتـمـر حـتى حتـقـيق ا
وجـهـة نـظـر احملــتـجـ او تـتـوقف

فرط. باستخدام العنف ا
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) التي  اقتـباس عـبارة (اال طـح
انـتــشـرت في الــعـراق عــنـد احلـرب
ضــد داعش ! لـــكن اال مــلـــيــون هي
ـــكن ان يـــرددهــا رئـــيس عـــبـــارة 
هدي ألنه يحب الوزراء عادل عبد ا
ـــلــيــون) فــفي االنــتــخــابــات رقم (ا
ـتـعـاقبـة وهـو ينـافس دائـمـا على ا
مــنـصب رئــيس الـوزراء فـي الـبـيت
نـافسة الشـيعي وحـينمـا يخـسر ا
بــفـارق صــوت واحـد فــقط! يـصـرح
بـإن ليس هـناك مـرشح حـصل على
(مـــلــيـــون) صـــوت! وفي مـــقـــابـــلــة
ذيع السيد عادل تلفزيونية يسأل ا
ـهـدي (قـبل ان يـكـون رئـيس عــبـد ا
ـبلغ الذي يـنفقه وزراء) عن مقدار ا
شهريا? يجـيب بإنه (مليون) دوالر!
ـــتــظـــاهـــرين او ونــحـن نـــنــصـح ا
عـتصم في ساحة احملتج او ا
التـحريـر ان يجمـعوا مـليون نـسمة
حــتـى يــســـتــقـــيل الـــســيـــد رئــيس
الوزراء وتتحقق نـبؤة (اال مليون)
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ـاسـنـجـر  يـدل تـبـعث الـيـنــا عـبـر ا
مــحــتــواهــا الى ان الــســيـد رئــيس
ـــــهـــــدي الـــــوزراء عـــــادل عـــــبـــــد ا
ـتـظـاهـرين (مـسـتـهـدف) لـيس من ا
بل من (امـريـكـا واسـرائـيل) لـسـبب
هـــو عـــقـــد اتـــفـــاقـــيــة مـع الـــصــ
اغـضـبت امـريـكــا وتـصـريـحه بـإن
الـــطــائـــرات الــتـي قــصـــفت مــواقع
ومـعـسـكـرات لـلـحـشـد الـشعـبي هي
ـــكن مــثل هــذه اســـرائــيــلــيــة !  و
ـهـدي الـرسـائل قـد وصـلـت لـعـبـد ا
ايضا وال نعرف من قام بترويجها
لـكنـها تبـدو مقـنعـة ومنـاسبـة لعدم
تـنـفيـذ مـطلب احملـتـج بـأسـتقـالة
ـهدي ألنـها مـؤامرة امـريكـية عـبد ا
اسرائيلية  اكثر من صدق هذه –

الــنــظــريــة هــو (عــزت الــشــابــنــدر)
واطـلق عـبــارته الـعـجــيـبـة (الـوطن

ال والدم). اغلى من ا
وانـتـشرت هـذه الـعـبارة ايـضـا ب
الـسـيـاسـي فـمـثال الـبـعض يـقول
ـا فـيهم كل الـسـياسـيـ فـاسدين 
ا فيهم تحدث أو كـلنا فاشـل  ا
ـتـحــدث لـكن ال احـد يـقــول كـلـنـا ا
ـا فـيـهم سـوف نـقــدم االسـتـقـالــة 
تحـدث وانا اقول كل الصـحفي ا

تحدث! ا فيهم ا يخافون 
اخــر الـــكالم:- الــتــاريـخ ال يــكــتــبه

(االمل) بل  يكتبه (اخلوف).

بغداد
ÍbO³F « WOLÝ
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ـكـان والـوقت وصــلـتـهـا الــدعـوة الـكـتــرونـيـا  كـانـت في وضـوح الـشـمـس ا
ـناسبة . ما كالهـما في غاية الـوضوح . غير إن السـبب لم يحدد  وكذلك ا
كـان لـهـا اال أن تـلتـزم إن لم يـكن لـشيء فـللـكـشف عن مـاهـيـة الداعي وعن
سـبب دعـوته لـهـا  . لـذا اصرت عـلى الـكـشف ومـضت بال تـردد الى مـكان
ـطلوب وقد نـسخت العنـوان على قصاصـة ورق بيضاء الـدعوة في الزمن ا
كن أن تضل بدونها . كي ال تـنسى وال تغفل عن بـعض التفاصيل والتـي 
ـفـاجـأة رائـعـة وغـريـبـة لـتـهز ـفـاجـأة مـن نـوع ما  ,ودت لـو كـانت ا تـأهـبت 
تـمـثـال احلـجـر الذي أمـست عـلـيه مـشـاعـرها وجـسـدهـا احملـنط بال واجـهة
لـلعـرض وال متـحف . وما أن وصلـت وتيقـنت من صحـة العـنوان حتى رأت
أن ال أحـد في استقبالـها وبينما وضـعت أصبعها لـتضغط اجلرس اجلميل
ـوارب . بـعـد ـن  الحـظت صـريـر الــبـاب ا والــكـبـيـر عـلـى جـانب الـبـاب األ
دقـائق انتظار بدا إن الباب تكلمـها وتقول : ادخلي  . امتثلت لألمر ودخلت
ران طـويالن ودلـفت مذهـولـة حيث ال نـأمة عـلى وجل وجـدت في قبـالـتهـا 
ـمرين فـلم جتد ن ا وال صـوت يدل عـلى حي في ذلـكم البـناء تـقدمت في أ
غـير اجلـدران اال أبوابـا تتـشابه حـجمـا وشكال وقـد صنـعت كلـها من مادة
ا إشارة عـلى اي منها واحـدة في ارتفاع مـع وعرض واحد   ,لـم تكن أ
تـميزهـا وتدل على مـا فيهـا تقدمت أكـثر لتـر األمر يتـكرر علـى منوال واحد
فـكرت أيـة باب تـطرق ال تدري  ,وأخـيرا اسـتقر رأيـها على أن تـطرق أقرب
ـا ستحصل على جواب يـحدد من طلبها بـاب اليها وتقـدم نفسها آنذاك ر
أو يـدلها عليه . انتظرت هنيهة غير إن الباب أصر على صموده فلم يتحرك
مـطلقـا لذا كررت الطـرق بظاهر كـفها فلم يـستجب أحـد وهنا زمت شفـتيها
وفـتـحت الـبـاب عـلى أخره  ,كـانت في مـواجـهـتـها مـنـضـدة مـكتـبـيـة فـاخرة
ـنـضـدة كـرسي آخـر وعـلى جـدار جـانـبي خـلـفـهـا كـرسي مـريح وبـجـانب ا
بـضـعـة رفــوف شـاغـرة أحـست بـفـراغ هـائل في مـعـدتـهـا جتـاوبـا مع خـلـو
الـغرفة من أية داللة على احلـياة لذا انسحبت مـسرعة وهي تعلم أن ال أحد
لـيجيبهـا عن تساؤلهـا وال ليدلها عـلى من طلب مقابلـتها .  وهنا كـان عليها
أن تـختـار بابـا آخر تلـجه بعـد طرقه غـير إن األمر تـكرر عـلى نفس الـوتيرة
مـرة ومرتـ وأكثر . ومن هـنا توصـلت الى إن علـيها أن تـطرق كل األبواب
وتـلـجـها بال تـفـويت بـاب واحد هـذا وقـد تـلبـسـهـا نوع من اخلـشـيـة حتولت
بـالـتـدريج الى خـوف ثم الى فـزع يـرافـقه فـراغ في اجلوف جـعـلـهـا تـنـحني
مـثل سنبلة مثقلة تنتظر احلصاد . وهي في انغمارها في فتح األبواب ومن
مر والحظت انـحناء بسيطا مستمرا في ثم فـي إغالقها فجأة انتبهت الى ا
جـدرانه وفي أرضه وأخذ شكل البالط عند اتصاله باجلدران يختلف وبعد
عدة أبواب أُخرى عاد الى االنتظام من جديد بخطوط بينة واضحة . عرفت
مـر اآلخر ...  وانتظرت لـعل تغييـرا يطرأ على األمر تـلقائيـا إنها اآلن في ا
ولـعل غرف هـذا اجلانب تـنطق لـتخـبرهـا عن الدعـوة التـي تلقـتهـا  والداعي
نسي والغارق األصم واألخرس والغامض الذي جاء بها الى هذا الهيكل ا
في عـالمـة اسـتـفـهـام كـبـيـرة حـيث ال طـائل من وجـوده فـهـو والـعـدم سـيـان
وعـلى خط واحد . صمـدت للتعب الـذي اعتراها والـفزع الذي أربك جوانب
صـدرهـا واستـوطن عـقـلهـا بال جـدوى حيث إن الـغـرف األُخرى لم تـخـتلف
ـمر األول غـيـر إن حمى من نـوع ما ظـلت تالزمـها وهي عن مـثـيالتهـا في ا
تـهـرع من بـاب آلخـر لـتـتـلـقى نـتـيـجـة واحدة ال وجـه ثان لـهـا . لم تـكف ولم
تـتـوقف حـتى أتت علـى كل األبواب الـتي سـلمـتـهـا أخيـرا الى بـاب اخلروج
تصها الهـلع وقد نبتت في دماغهـا شجرة معمرة من وهي مـنهكة جسـداً 
االسـتــغـراب والـوحـشـة كـأنــهـا خـرجت تـوا من مـقـبــرة بـلـيـدة في صـحـراء
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مــنـذ انــطالق تـظــاهـرات في االول من تــشـرين االول,ثـم عـودة الـتــظـاهـرات
فــــــي  25 من الــشــهــر نــفــسه واحلــكــومــة تـفــكــر بــانــهــاء هــذه احلــركـة
االحـتجاجـية العاصـفة.ويبـدو ان قوة االحتـجاج جعلت  الـسلطـة تقدم حزم
ـان ورئيـس اجلمهـورية.لـكني اصالحـات بدأهـا رئيس الـوزراء ورئيـس البر
ـتـظـاهـرين عـلى هـذه االصالحـات الـتي كـمـا لن احتــدث االن عن رد فـعل ا
يـقـال انــهـا تـاخـرت كـثـيـرا.كـمـا انـهـا ال تـمـس جـوهـر الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
رفوضة من قبل الرأي العام الذي قال كلمته في جميع ساحات التظاهر. ا
اذن رغم كـل وعود االصالح ما زالت حـركة الـرفض قوية.انـها عـدم ثقة لن
تـعـود مـجـددا بـسـهـولـة.فـهـذا الـنـظام الـسـيـاسي لم يـكن فـي يوم مـن االيام
قـريـبـا من شـعبه. احلـكـومـة تـعطـي وعودا وسـاحـات الـتظـاهـر ال تـثق بـهذه
تـظاهرين يـرفضـون كل هذه اخلـطوات التي الـوعود.الـغريب في االمـر ان ا
يـرونها شكلية.فما معنى تخفيض مخصصات وامتيازات الرئاسات الثالث
والـدرجـات اخلـاصة في مـثل هـذه االيام.?ومـا مـعـنى تشـكـيل جلـنة لـتـعديل
ـــتــلــكــون ثالثــة عــنــاصــر ــتــظــاهــرين  الــدســتــور,وغــيــر ذلـك.? اظن ان ا
قــويـة.الــعـنــصـر االول هـو االصــرار والـثــاني هـو الــعـلم الــعـراقي والــثـالث
ـعــادلـة هي االنـتــرنت لـذا قـامت االنــتـرنت.ان الـنــقـطـة االضــعف في هـذه ا
تـظاهرين.وانـا اعتـقد ان النت ادى دورا احلـكومة بـغلقه,وسـلبه من ايـدي ا
مـهما نـقل حقـيقة االحـتجاج الـسلمي الى الـعالم.ومع ذلك فال اظن ان قطع
ــتـظــاهـرين ابــدا.ذلك الن جتـربـة الــنت سـيــؤثـر كـثــيـرا في كــسـر اصـرار ا
تـشرين مـن هذا الـعام لـيست جتـربة عـادية.وعـلى احلكـومة ان تـتوقف عـند
هـذه الـنــقـطـة. لـكن مـا مـعـنى خـشـيــة احلـكـومـة من الـنت.?هـذا سـؤال مـهم
واالجـابة عنه تـتعلق بـنقطـة محددة هي ان غـلق النت يعـني العودة الى زمن
مـغلق تـصنعه احلـكومة.اعـني ان احلكـومات الفـاسدة تود ان
تـــقــــطع الـــنـت الى االبـــد.واالهم مـن هـــذا ان عـــجـــائـــز
الـسياسة يفكرون دائما بعقلية الغنيمة التي ال يفهمها
وطــنـيـو الـشــعب.اذن حـركـة قـطـع الـنت تـدل عـلى ان
ـصــلـحـته قـبل اي عــجـوز الـسـيــاسـة يـفـكــر دائـمـا 

شيء.


