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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«
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أكثــر مــن مليونــي  العــراق يســكنها  بابــل وســط  محافظــة 
مواطــن يتوزعــون فــي اقضيــة ونواحــي المحافظــة، باإلضافــة 
إلــى مســاحات شاســعة مــن األراضــي الزراعيــة التــي يقطنهــا 
المزارعــون. وتربــط هــذه المحافظــة العاصمــة بمحافظــات 
ــا  ــمال غربه ــى ش ــيات عل ــيطر المليش ــوب، وتس ــط والجن الوس
بالكامــل، بعــد أن هجــرت اهالــي منطقــة جــرف الصخــر، كمــا 
أن األحــزاب اإلســامية هــي مــن يتحكــم بهــا منــذ ٢٠٠٣ ولغاية 

اآلن. 

تشــير بعــض اإلحصــاءات ان ثلــث ســكان بابــل يعيشــون تحــت 
مســتوى خــط الفقــر، ويعيــش شــباب وشــابات بابــل كمــا هــم بقية 
الشــباب فــي جميــع مــدن البــاد وضعــا مأســاويا، فالخريجــون 
وغيــر الخريجيــن غالبيتهــم عاطليــن عــن العمــل. ال مصنــع وال 
مستشــفى وال جامعــة وال حتــى مدرســة منــذ مــا يقــرب العقديــن 
مــن الزمــن، ســوى مــا يملكــه القطــاع الخــاص هنــاك وهــو بيــد 
رجــال الديــن والسياســيين، كمــا ان مــدن المحافظــة كبقيــة مــدن 
الوســط والجنــوب هــي عبــارة عــن مكبــات للقمامــة وغياب شــبه 
تــام لخدمــات المــاء والكهربــاء والصحــة، أمــا المزارعــون فقــد 
ــاض  ــي واالنخف ــم الحكوم ــاب الدع ــبب غي ــم بس ــروا مهنته هج

الكبيــر فــي منســوب ميــاه الــري. 

وســط هــذه الظــروف الكارثيــة للعيــش، يخــرج ســكان المحافظــة 
لاحتجــاج علــى النظــام الــذي ســرقهم وقتلهــم وجعلهــم يعيشــون 
فــي جحيــم االســاميين، لكنهــم ومثــل مواطنــي المحافظــات 

األخــرى يواجهــون بالقمــع والخطــف والقتــل. 

ــة  ــي مدين ــون ف ــرج المنتفض ــس خ ــى الخمي ــاء عل ــة االربع ليل
ــه  ــام برمت ــى النظ ــاج عل ــل لاحتج ــة باب ــز محافظ ــة مرك الحل
وكذلــك علــى عمليــة االغتيــال التــي تعــرض لهــا الناشــط 
ــع  ــة جمي ــه وقتل ــن قتلت ــف ع ــن بالكش ــي، مطالبي ــاب الوزن ايه

علــى  المفــروض  الحظــر  علــى  ومعترضيــن  المنتفضيــن، 
ــن  ــن الذي ــال والكادحي ــل للعم ــة بدائ ــر اي ــن دون توفي المواطني
ــذه االحتجاجــات  يعيشــون أساســا اوضاعــا مأســاوية. وســط ه
جــاءت قــوات النظــام لتعتقــل العشــرات مــن المحتجيــن وتقمعهــم 

ــي.  ــكل وحش بش

ــدا علــى هــذه الســلطة،  ان أســلوب القمــع والترهيــب ليــس جدي
بــل هــو منهــج منظــم تمارســه مــع كل موجــة جديــدة مــن 
االحتجاجــات  هــذه  اكتســاب  مــع  خصوصــا  االحتجاجــات، 
شــكا مــن أشــكال التنظيــم الــذي يدفعهــا إلــى األمــام، ومــا هــذه 
ــواه،  ــة النظــام وق ــر عــن عمــق أزم األســاليب الفاشــية اال تعبي
وتأتــي ايضــا فــي ســياق الخــوف الــذي يعيشــه النظــام مــن 
تطــور الحركــة االحتجاجيــة فــي مختلــف المــدن والمحافظــات.

ما الـذي يحـدث في بابل؟ 
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كالعــادة، ســلطة اإلســام السياســي وميليشــياتها وقواهــا األمنيــة 
الرســمية »جيــش وشــرطة«، تشــن حملــة مســعورة فــي مدينــة 
بابــل، وتعتقــل العشــرات مــن الشــبيبة، الذيــن تظاهــروا مطالبيــن 
بالكشــف عــن قتلــة إيهــاب الوزنــي، هــذه الحملــة الشــعواء جاءت 

بأوامــر مباشــرة مــن رئيــس وزراء الميليشــيات »الكاظمــي”. 

أكثــر مــن 17٠ معتقــا، غصت بهــم معتقات وســجون ومراكز 
الحلــة؛ تقــول لــك الميليشــيات والشــرطة والجيــش »وكلهــم 
ــي؟  ــاب الوزن ــل إيه ــن قت ــرف م ــد ان تع ــل تري ــات«: ه عصاب
ــا  ــاب، وقتلن ــا إيه ــن قتلن ــه، نح ــن قتل ــى م ــدك ال ــنا، سنرش حس
ــال  ــتمر باالغتي ــبيبة االنتفاضــة، وسنس ــن ش ــف م ــن أل ــر م أكث
والقتــل والخطــف، وسنســتمر بنهــب كل الثــروات، وســنبقى 
ــاء او  ــا كهرب ــك، وســتبقون ب ــة وتل ــن لهــذه الدول ــوال وتابعي ذي
ــا  ــتبقون ب ــات اخــرى، س ــم او أي خدم ــة او تعلي ــاء او صح م
ــد ان  ــه؟ هــل تري ــك فعل ــذي بإمكان ــا ال ــاة، االن م ــا حي عمــل ب
تحتــج؟ ســنعتقلك ونقتلــك؛ اذهــب الــى بيتــك وحــاول ان تعيــش. 

ــوى اإلســام السياســي. ــة مــع ق هكــذا هــي المعادل

هــذه الحملــة المســعورة ضــد شــبيبة بابــل تؤكــد وبــا شــك هلــع 
هــذا النظــام وخوفــه، وبــأن عمــره بــدأ باألفــول، ونهايتــه بــدت 
معالمهــا تتوضــح شــيئا فشــيئا، عناصــر أزمتــه باقيــة، وصراعــه 
مــع المجتمــع بــاق، فالتفــكك بــدأ يــدب فــي اوصــال هــذا النظــام 
ــة،  ــة القاضي ــه الضرب ــط بانتظــار ان توجــه ل ــو فق المســخ، وه

التــي تنهيــه، والجماهيــر ســتفعل ذلــك، عاجــا او اجــا.

ان العيــد الحقيقــي هــو بالخــاص مــن قــوى اإلســام السياســي 
ــوم يطــل فجــر  ــدة هــي ي ــات المعاي ــن، بطاق ومجموعــة القوميي
الحريــة علــى هــذا الشــعب، يــوم محاكمــة القتلــة والنهابيــن وكل 

مــن ســاهم بخــراب هــذا البلــد، وليــس هنــاك عيــد آخــر.

الحرية للمعتقلين من شبيبة بابل.
الحرية لضرغام خريبط وأصدقائه

اعتقال العشرات في بابل


