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حول تحديد موعد انتخابات مبكرةحول تحديد موعد انتخابات مبكرةحول تحديد موعد انتخابات مبكرة
اسيل رماح

ــي ــوزراء الحال ــس ال ــه رئي ــر يقدم ــري أخ ــم تخدي وھ
ــن ــادس م ــد الس ــد موع ــو تحدي ــي وھ ــى الكاظم مصطف
حزيــران القــادم ألجــراء انتخابــات «مبكــرة» محاولــة

المتصــاص غضــب الشــارع
ابســط توفــر  عــدم  مــن 
ــاء ــن م ــاة م ــات الحي مكون
وكھربــاء وصحــة وغيرھــا،
كمــا أنھــا محاولــة إلنقــاذ
النظــام المتھالــك والمتصارع
ــر ــه، وتعبي ــا بيــن أقطاب داخلي
االنتفاضــة، مواجھــة  عــن 
بأســاليب التفافيــة معروفــة
أكتوبــر انتفاضــة  بــدأت 
النظــام بإزالــة  المطالبــة 
ــام الماضــي ــر الع ــن أكتوب م
ھــذه لغايــة  والمســتمرة 
مالييــن بخــروج  اللحظــة، 
فــي للشــارع  المنتفضيــن 
محافظــات الوســط والجنــوب

وحــدوث شــرخ كبيــر وتخبط
ألحــزاب النظــام السياســي وشــركاؤه مــن المنتفعيــن
المواليــن لــه، مــا دفــع بالنظــام لقمــع الثــوار بأبشــع
األســاليب الوحشــية، لكــن ورغــم االرھــاب والخطــف الــذي
ــن ــن المرابطي ــن والثأري ــطين واإلعالميي ــه الناش ــرض ل تع
ــوا ــن ورفض ــوا صامدي ــم بق ــاج اال انھ ــوح االحتج ــي س ف

والتراجــع االستســالم 
التــزال المســيرات االحتجاجيــة تنطلــق كل يوم فــي جميع
المحافظــات المنتفضــة تنديــدا واحتجاجــا بالواقــع الخدمــي
.واألزمــات المتفاقمــة التــي تعصــف بالجماھيــر بشــكل دائم

ال يتحمــل الوضــع فــي العراقــي إعطــاء ســنة أخــرى
ألحــزاب النھــب والقتــل التــي أنھكــت البلــد جوعــا وبطالــة

ــرقة وس
الجميــع يعلــم بــان الخــالص ال يتــم عــن طريــق انتخابــات
ــيات ــن والميليش ــال النھابي ــا راس م ــيطر عليھ ــكلية يس ش
اإلرھابيــة وأحــزاب اإلســالم السياســي وال يمكــن ان تتحقــق

مطالــب انتفاضــة أكتوبــر الباســلة اال بإزالــة النظــام السياســي
القمعــي الناھــب لثــروات البــالد والمــال العــام، والــذي قتل

.المئــات مــن الجماھيــر المنتفضــة وجــرح وعــوق االالف

ــن ــي وم ــل الكاظم ــن قب ــات م ــد االنتخاب ــد موع ان تحدي
خلفــه النظــام السياســي بأكملــه فــي شــھر حزيــران مــن عــام

٢٠٢١، ليــس اال اســتھانة بدمــاء المنتفضيــن
ــي ــار أحــزاب النظــام السياســي الطائف ــات ھــي خي االنتخاب
الفاســد وليــس خيــار الجماھيــر التواقــة للتغيــر، زوال النظــام
ــر ــة عب ــر الحقيقي ــلطة الجماھي ــة س ــي وإقام ــي الحال السياس
ــة ــر المنتفض ــات الجماھي ــن تطلع ــر ع ــة تعب ــس ثوري مجال
والحريــات الحقــوق  توفــر  اشــتراكية  بدولــة  الراغبــة 
والمســاواة ھــو مــا تبحــث عنــه الجماھيــر وليــس انتخابــات
ــار الصــدري ــوة والتي ــزاب الدع ــا أح ــبقا يقودھ ــزورة مس م

ــة ــة الكردي ــزاب القومي ــه او األح ــزب الكرابل وح
كمــا لــم تنطلــي كل مســرحيات اإلصــالح التــي قامــت بھــا
حكومــة الكاظمــي، كذلــك لــن تنطلــي مســرحية االنتخابــات
المبكــرة علــى الشــعب الــذي أدرك جيــدا أن كل مــا يصــدر
عــن الســلطة الفاســدة والمھترئــة انمــا ھــو فاســد ومھتــرئ.
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ستخدم االختالفات على 
ُ
ينبغي ان ال ت

أساس العرق او الجنس أو الجنسية أو 
الدين او غيرها كذريعة إلنكار أي حق 

أو امتياز للمعاملة كإنسان. 
- روزا باركس

مذكرات أكتوبر
منارق راكان الكبيسي

فــي احــدى صباحــات أكتوبــر بينمــا كنــت أراقــب األخبــار
أقــف العــادة،  غيــر  علــى  االنتفاضــة  انــدالع  منــذ  بشــغٍف 
مندهشــة أمــام شاشــة التلفــاز، أترقــب األحــداث الداميــة التــي
يشــهدها بلــدي، كلوحــة فنيــة لرســام بــارع يصــف بهــا احلــزن
ــة ــذه اللوح ــي ه ــيء ف ــامة... كان كل ش ــوع واالبتس ــرح، الدم والف
ــوا بــال ذنــب دون أي جرميــة ملطخــا بدمــاء الشــهداء الذيــن قتل
تســتحق القتــل. أخــذت انغمــس فــي تفاصيــل تلــك االنتفاضــة.
أرانــي ابكــي تــارًة. وترســم علــى شــفتَي ابتســامة ممزوجــة
وتكاتفهــم الشــبان  تعــاون  أســعدني  أخــرى.  تــارة  بالدمــوع 
الســلمي فيمــا بينهــم وخوفهــم علــى بعضهــم البعــض. روحهــم
املرحــة فــي ســاحات القتــال. ثباتهــم رغــم املــرار والدمــار. كانــوا
يعبــرون عــن ســلمية احتجاجاتهــم بشــتى الطــرق.. منهــم مــن
كان يبــدع بأناملــه الســحرية فيرســم أجمــل اللوحــات. والثانــي
واألخــر كالكلمــات.  ليســت  كلمــات  العــذب  يتغنــى بصوتــِه 
يصنــع زهــوًرا مــن أدوات القتــل ليجعلهــا رمــًزا يفــوح مــن عبقها

ــر ــات أكتوب ــن فراش ــاء فك ــا النس ــب. ام ــالم واحل   .الس
يحلقــن بــني الســاحات ميحــَني الرمــادي مــن اللــون بألوانهــن

املشــرقة
كانــوا فعــًال كلوحــة عامليــة حتمــل بــني تالوينهــا التعــاون، احلــب

والرأفــة. علــى الرغــم مــن هــذا كانــوا يقمعــون بشــتى الوســائل
ــم ــب أحده ــرق قل ــذي يخت ــاص ال ــر الرص ــأ.. منظ ــي ارب قطعن
ــن ــر م ــذا املنظ ــر كان ه ــة األخ ــرق جمجم ــي تخت ــل الت والقناب
ــي ــِك عين ــم تب ــا ل ــرت كم ــي انهم ــا. دموع ــر حزن ــى املناظ اقس
مــن قبــل. صرخــات األمهــات واإلبــاء والزوجــات، وحتــى األطفــال.
صرخاتهــم تــدوي فــي أذنــي. كاد قلبــي يتقطــع مــع كل صرخــة
كانــت أحداهــن ترثــي فلــذة قلبهــا تقــول «انهــد حيلــي مبوتــك
ــنا»، ــد عرس ــذا موع ــروض ه ــو املف ــول «م ــرى تق ــدي» واألخ ولي
ــره ــن عم ــر م ــة عش ــه ذا السادس ــد ابن ــذي فق ــة األب ال وصرخ
حتــى كاد الصخــر يبكــي لرثائــه. وفــي احــدى زوايــا الطريــق وإذا
بطفــٍل يصــرخ ينــادي علــى أبيــه املستشــهد. «بابــا اكعــد ليــش

 «نــامي هنــا».. شــيء مــا فــي داخلــي ردد «ال تبــِك يــا صغيــري
ــم ــر ك ــالوة الصب ــو ح ــؤالء ليذوق ــوا ه ــر جترع ــن امل ــا م ــم كأس ك
فقــدوا مــن حــالوة الدنيــا وبهجتهــا بعــد استشــهاد اعــز مــا

ميلكــون. كــم ذرفــت عيونهــم مــن الدمــوع
كيــف كان حــال اليــوم األول مــن الفــراق. هــل بــزغ الفجــر بنــورِه

عليهــم ام انهــم بقــوا فــي ســواد املــوت والنــوح والبــكاء
أقســى شــعور فــي هــذه احليــاة هــو الفقــد والظلــم وهــم فقدوهــم
ــا دون ذنــٍب وال خطيئــة، كان ذنبهــم الوحيــد انهــم طالبــوا ظلًم
العيــش بكرامــة فــي بلدهــم لكــن فــي هــذه البــالد يستشــهد مــن

يطالــب بحقــِه
ويعيش من يسلب، يقتل ويهدر األموال

ماذا لو توقف هدر الدماء وساد األمان؟
ما لو تبدلت دموع الفقد بابتسامات الفرح؟

ماذا لو عشنا جميًعا بحرية ومساواة وكرامٍة؟
هل من الصعب ان نطالب بحقوقنا دون ان تسفك دماؤنا؟

ام انه امر صعب املنال؟
أزحــت عينــي بعيــًدا عــن التلفــاز وثمــة أســئلة تــدور فــي ذهني

ال جــاوب لها...علــى مــا يبــدو كتــب علينــا احلزن والشــقاء


