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ر�سا�ص ونريان يف النـا�ســريــة.. ملثمون يهاجمون املعت�سمني و�سقوط جرحى
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 علي الر�سويل 

ولك���ن يف خلفي���ة امل�س���هد، تتظاه���ر 
بينه���ا  العراقي���ة،  امل���دن  اأغل���ب 
العا�سمة بغ���داد، منذ اأكرث من ثالثة 
�سهور، وجنح احل���راك ال�سعبي يف 
ك�سر واق���ع طائفي ظ���ل مهيمنا على 
وال�سيا�س���ي،  االإعالم���ي  اخلط���اب 
واأي�س���ا ك�س���ر مع���ه ح���دودا كث���رة 
يف  ال�سيا�سي���ة  العملي���ة  ر�سمته���ا 

العراق منذ احتالله عام 2003.
مئة يوم

مل يذه���ب متظاه���رو الع���راق بعيدا 
يف �س���رد تاأثر ال�سراع املحتدم بني 
وا�سنط���ن وطهران عل���ى اعت�سامهم 
الذي دخل يومه املئ���ة، اإال اأن الراأي 
الغال���ب بينه���م "اأن ال�سلطة املم�سكة 
بزم���ام االأم���ور يف الب���الد واملتمثلة 
بالربمل���ان واحلكوم���ة املنبثق���ة عنه 
تعمل �سد م�ساحله وت�سعى لتدمره 

خدمة مل�سالح غر وطنية".
النا�س���ط يف مظاه���رات بغداد ماجد 
ال�سي���خ، اأك���د، اأن م���ا راف���ق جل�س���ة 
الربمل���ان االأخرة م���ن اأفعال ال ميت 
للم�سلح���ة الوطني���ة ب�سلة، حتاول 
زج الع���راق يف �سراع دويل ال �ساأن 
له به، وبعث �س���ورة �سلبية عنه اأنه 
دول���ة منح���ازة كلي���ا ل�سال���ح حمور 

�سد حمور اآخر.
واأ�س���ار ال�سيخ اإىل اأن ه���ذا االإجراء 
اأم���ر يرف�سه املتظاه���رون ويعدونه 
عدوان���ا على الوطن م���ن قبل �سلطة 
اأن تداف���ع  غا�سم���ة كان االأوىل به���ا 
عن م�ساحله ال م�سالح دول اأخرى، 
وتنب���ذ االنتماءات الفرعي���ة ل�سالح 

االنتماء للوطن.

ميثلني" ال  "الربملان 
وعق���ب ت�سوي���ت الربمل���ان العراقي 
يف جل�س���ة طارئ���ة ل���ه على ق���رارات 
عدة اعتربها املتظاهرون ال تتطابق 
مع امل�سلح���ة الوطنية، واأنها جاءت 
ب�سغ���وط اإيرانية، اأطل���ق نا�سطون 
حملة على مواقع التوا�سل بعنوان 

ميثلني". ال  "الربملان 
يف  الربمل���ان  ق���رارات  وت�سمن���ت 
التع���اون  اإنه���اء  االأخ���رة  جل�ست���ه 
والعم���ل م���ع التحالف ال���دويل �سد 
تنظي���م الدول���ة، واإل���زام احلكوم���ة 
العراقي���ة بالعمل على اإنهاء الوجود 

االأمركي يف البالد.

واإزاء ذلك بدا العراقيون بني �ساخر 
اجلل�س���ة  تل���ك  منتقدي���ن  وحم���ذر، 
املثرة للج���دل، الت���ي عّدوها جل�سة 
اإيراني���ة،  �سغ���وط  حت���ت  ُعق���دت 
تغّل���ب  ق���رارات  الربمل���ان  واتخ���اذ 
م�سلحة طهران على ح�ساب م�سلحة 

البلد واأمنه.

فر�سة اأخرية
اجل�سيم���ة  للتحدي���ات  وا�ستجاب���ة 
التي مير بها العراق، دعا متظاهرو 
�ساح���ة التحرير يف بغداد اإىل وقفة 
جادة �س���د الذين يحاول���ون تدمر 
الوطن بزج���ه يف مغامرات حمقاء، 

ترجعه لع�سور ظالمية.

وطالب���وا رئي����س اجلمهورية برهم 
اأي  دون  وم���ن  باالإ�س���راع  �سال���ح 
وزراء  رئي����س  باختي���ار  تاأخ���ر 
موؤقت وفقا لل�س���روط التي حددتها 
تهيئ���ة  مهمت���ه  التحري���ر،  �ساح���ة 
االأر�سية املنا�سبة الإقامة انتخابات 
مبكرة نزيهة وباإ�سراف اأممي مبدة 

ال تتجاوز �ستة اأ�سهر.
وحول ه���ذه الفر�سة، قال املتظاهر 
ت�سوي���ف  "اأي  اإن  الكات���ب  حمم���د 
اأو تاأجي���ل يف تلبي���ة ه���ذه املطالب 
ث���وار �ساح���ات االعت�سام  �سيجعل 
عل���ى موعد الإعادة ثورة اأكتوبر من 
جدي���د وب�س���ورة اأ�س���د واأكرب ويف 

كل اأرجاء البالد".
واأ�ساف الكات���ب اأن اخلطر املحدق 
بالوط���ن عظيم ومدم���ر، برعاية يد 
عابثة تريد اأن تلقيه بالهاوية، الفتا 
اإىل اأن ال�سراع االإيراين االأمركي 
يف املنطق���ة والع���راق عل���ى وج���ه 
اخل�سو�س ح���رف االأنظ���ار ن�سبيا 
عن املظاهرات بعد اأن كانت ال�سغل 

ال�ساغل الأبناء ال�سعب.

�سحية �سراع
اإال  م���ا ح�س���ل للعراقي���ني م���ا ه���و 
النف���وذ  الأج���ل  �س���راع  نتيج���ة 
االأمرك���ي والبقاء االإي���راين، وفقا 
للنا�س���ط علي الذبح���اوي الذي بني 
اأنه ل���وال هذان الطرف���ان ملا خرجت 

املظاهرات ال�سعبية من االأ�سا�س.
واأ�س���اف الذبح���اوي "عندم���ا كتب 
م���ن  باأح���رف  العراق���ي  الد�ست���ور 
ذه���ب مل يكن ال�سعب يريد اأن يكون 
ق���رار العراق الداخلي اأو اخلارجي 
اأو طه���ران"،  من�ساع���ا لوا�سنط���ن 
الفت���ا اإىل اأن االأح���زاب ال�سيا�سي���ة 
وحتى املعار�سة ال تت�سكل اإال وهي 

حتمل والًء الأحد هذين البلدين.
ال�س���راع  نق���ل  م���ن  اله���دف  اأم���ا 
االأمرك���ي واالإي���راين اإىل العراق، 
الكات���ب وال�سحف���ي يا�سر  بح�سب 
ال�س���امل، فه���و اغتي���ال املظاه���رات 
ال�سعبي���ة الت���ي خرج���ت للمطالب���ة 
واخلدمية  ال�سيا�سية  باالإ�سالحات 

واالقت�سادية.
ال�س���امل اأو�س���ح اأن ه���ذا ال�س���راع 
يخ���دم اإىل حد بعيد ق���وى �سيا�سية 
وجوده���ا  عل���ى  للحف���اظ  ت�سع���ى 
ومكا�سبه���ا بع���د اأن ب���ات احل���راك 

ال�سعبي يهدد وجودها.

االحتجاجات تقرتب من املئة يوم وحماوالت حكومية و�سيا�سية 
حلرف االأنظار عنها؟

مل يكد العراق يخرج من اأزمته الداخلية بني ال�سعب وال�سلطة احلاكمة 
املتمثلــة باالحتجاجات املتوا�ســلة منذ مئة يوم للمطالبة باإ�ســالحات 
�سيا�ســية واقت�ســادية ود�ســتورية، حتــى وقع يف فــخ التوتــر االإيراين 
االأمريكي وبات �ساحة �سراع حمتدمة بني هذين البلدين.  ومل ت�ستطع 
احلكومــة العراقيــة الناأي بنف�ســها عما يجري من �ســراع بني وا�ســنطن 

وطهران، كما اأن مظاهرات اأن�سار احل�سد ال�سعبي التي تطورت القتحام 
املنطقــة اخل�ســراء و�ســط بغــداد وال�ســفارة االأمريكية، ثم ا�ســتهداف 
وا�سنطن قائد فيلق القد�ص االإيراين قا�سم �سليماين ونائب رئي�ص هيئة 
احل�ســد ال�ســعبي اأبو مهدي املهند�ص قرب مطار بغداد، اأو�ســلت العملية 

ال�سيا�سية برمتها اإىل حالة ان�سداد.

 متابعة االحتجاج 

وتك�س���ف االإ�ساب���ات الت���ي يتعر�س لها 
املتظاه���رون يف "الع���راق" عل���ى اأيدي 
ق���وى االأمن خ���الل ف�سه���ا االعت�سامات 
وامل�س���رات، عن وجه اآخر م���ن املعاناة 
الناجم���ة عن هذه االأزم���ة، يف ظل غياب 
اأي اأفق حل���ل �سيا�سي قريب. وبات عدد 
كب���ر م���ن املحتجني امل�ساب���ني يف عداد 
لفقدانه���م  ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة 
الق���درة على احلرك���ة، اأو لتعر�سهم اإىل 
اإعاق���ات مزمن���ة اأخ���رى، وفًق���ا الأرق���ام 

ر�سمية واأخرى ملنظمات خا�سة.
ووجه���ت منظم���ات حقوقي���ة انتق���ادات 
للقوات االأمنية العراقية الإطالقها قنابل 
الغاز امل�سي���ل للدموع ب�س���كل مبا�سر ما 
اأدى اإىل وفي���ات واإ�ساب���ات "مروع���ة"، 
اجلماج���م  القناب���ل  تل���ك  تخ���رق  اإذ 

وال�سدور.
وت�س���ر االأرق���ام الر�سمي���ة اإىل اإح�ساء 
اأك���رث م���ن 22 األ���ف اإ�ساب���ة خ���الل ف�س 
ال�سرطة للمظاهرات، بينها 4 اآالف حالة 
الأ�سخا����س بات���وا مدرج���ني عل���ى قائمة 
ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة الإ�سابتهم 
باإعاق���ات خمتلفة بينها احلركي���ة، وفًقا 
الآخ���ر حتديث���ات املنظم���ات واملرا�س���د 
املخت�سة، هوؤالء الذين طاملا عانوا الفقر 

والبطال���ة والتهمي�س وهم اأ�سحاء كيف 
ت���زداد معاناته���م االآن بع���د اأن اأ�سبحوا 
يف حاج���ة مل���ن يعينهم يف اأب�س���ط اأمور 
اأع���داد  تزاي���د  م���ع  خا�س���ة  حياته���م، 
امل�ساب���ني ب���ني فئة هي االأه���م واالأخطر 
يف املجتم���ع، وه���م م�ستقب���ل "العراق" 
وحا�سره واأمنه القومي، لذا فاإن اجلرم 
ال���ذي ترتكب���ه احلكوم���ة وامليلي�سي���ات 
التابع���ة له���ا جد كبر وخط���ر لي�س يف 
ح���ق هوؤالء فقط وال يف ح���ق االإن�سانية 

ب���ل هي جرمي���ة اأخرى يف ح���ق الوطن 
ت�س���اف اإىل ك���م اجلرائ���م الهائ���ل م���ن 
النه���ب وال�سل���ب والتجري���ف والتبعية 
التي اأحلقوه���ا ب�"العراق"، وت�ستوجب 

املحاكمة القا�سية...
ن�س���ر "الهالل االأحمر" العراقي اأكرث من 
200 م�سعف ومتطوع مل�ساعدة اجلرحى 
خالل املظاهرات، يف "بغداد"، وغرها 

من املدن يف جنوبي "العراق".
ويق���وم امل�سعف���ون بتق���دمي االإ�سعافات 

االأولية ونقل امل�سابني اإىل امل�ست�سفيات. 
كما اأنه���م ي�ساعدون الفرق الطبية داخل 
امل�ست�سفيات يف عالج امل�سابني من اأجل 
�سد الفجوة يف املوارد الب�سرية. خا�سة 
م���ع التزايد املرعب فى اأع���داد امل�سابني 
ب�سكل يوم���ي وكاأن "الع���راق" يخو�س 
حربا عاملي���ة، ولي�ست جم���رد تظاهرات 
ل�سباب اأعزل وطالب مدار�س.. كم القمع 
غ���ر امل�سب���وق يخل���ف يومًي���ا �سحاي���ا 
ين�سم���ون لقوائ���م القتل���ى وم���ن فقدوا 

م�ستقبلهم، كل ذلك يتطلب جهوًدا كربى 
م���ن منظمات املجتم���ع امل���دين والدولة 
العراقي���ة ويحمله���ا عبًئا كب���را لتوفر 
حي���اة اآدمية لهوؤالء فوق تكلفة االإ�سالح 
واإع���ادة االإعم���ار؛ كل ذل���ك واحلكوم���ة 
العراقية وزمرتها من الطبقة ال�سيا�سية 
متمادون يف �سلفهم وغرورهم، وقمعهم 
معتمدون على دعم "اإيران" لهم، والتي 
ال تف���رق معها حياة "العراق" من موته؛ 
على اأم���ل اإف�سال التظاه���رات على غرار 
لك���ن  �سبقه���ا،  وم���ا   2018 تظاه���رات 
هيهات فهذه امل���رة االأمر جد خطر وكم 

الغ�سب يتزايد يوًما بعد يوم.
مل تكت���ف عنا�س���ر االأم���ن و اجلماع���ات 
اأثن���اء  املتظاهري���ن  بقت���ل  امل�سلح���ة 
تفريقه���م، ب���ل قام���ت جمامي���ع م�سلح���ة 
جمهول���ة ت�ستقل �سيارات م�سللة، بدون 
للنا�سط���ني  اغتي���ال  بعملي���ات  اأرق���ام، 
والداعم���ني للمظاه���رات، وقام���ت بعدة 
الت���ي  التظاه���رات  اغتي���ال.  عملي���ات 
ي�سهده���ا ال�سارع العراق���ي االآن؛ لي�ست 
ولي���دة ال�سدف���ة ب���ل ه���ي نتيج���ة �سرب 
وكبت �سنوات عجاف وحتذيرات عديدة 
للطبق���ة ال�سيا�سي���ة الفا�سدة وحماوالت 
احتجاجي���ة كثرة انته���ت بالف�سل حتى 
و�سل الغ�س���ب لذروته وتفاقمت االأزمة 
بعد جتاهل حتذيرات الن�سطاء ون�سائح 

املرجعي���ة، لكن ال�سلف والغرور جعلهم 
يعتق���دون اأنه���ا �ستم���ر ك�سابقاتها، ففي 
ب���داأت االحتجاج���ات يف  ع���ام  2018، 
الثامن من متوز؛ وكان على اإثرها مقتل 
املتظاهر، "�سعد املن�سوري"، يف ق�ساء 
القرنة"  "غ���رب  "املدين���ة" ق���رب حق���ل 
"الب�س���رة"،  حمافظ���ة  يف  النفط���ي، 
بر�سا�س قوات االأمن العراقية، و�سقط 
عدد م���ن اجلرح���ى نتيج���ة اال�ستباكات 
والق���وات  املتظاهري���ن  ب���ني  امل�سلح���ة 

احلكومية.
العا�سم���ة  يف  التظاه���رات  و�سه���دت 
العراقي���ة، "بغ���داد"، اإط���الق ن���ار عل���ى 
متظاهري���ن �س���واء يف �ساح���ة التحرير 
او ج�سر ال�سنك او ما ح�سل يف جمزرة 
اخل���الين  بينم���ا اأطلق���ت ق���وات االأم���ن 
املتظاهري���ن يف  عل���ى  الن���ار  العراقي���ة 
الب�سرة وحدثت جمزرة النا�سرية التي 

اتهم بها قائد القوات جميل ال�سمري.   
ورغ���م ان املرجعي���ة  الديني���ة تدخل���ت 
يف التظاه���رات، واعلن���ت يف اك���رث من 
املتظاهري���ن  ملطال���ب  تاأييده���ا  خطب���ة  
ودعت ال�ستمرارها وتطويرها يف حالة 
ع���دم اال�ستجابة للمطال���ب، لكن القوات 
االأمني���ة كان���ت وم���ا زالت تعت���دي على  
املتظاهري���ن مم���ا يت�سب���ب يف �سق���وط 

�سحايا. 

اإرث انتفا�سة ت�سرين.. ماأ�ساة 22 األف جريح 4 اآالف منهم ان�سموا لذوي االحتياجات اخلا�سة !

خلفت التظاهرات  التي 
اندلعت يف االول من ت�سرين 

االول عام 2019 اآالف 
اجلرحى والقتلى.. البع�ص 

ح�سد وطنه؛ ثمرة ت�سحيته، 
والبع�ص االآخر راح �ُسدى.. 
اجلميع يعلق االآن اآمااًل على 

احتجاجات ال�سباب يف اأن 
ت�سنع حياة اأف�سل لوطن 

طاملا عانى احلروب، ال يخ�سى 
من جناح مطالب املتظاهرين 
�سوى الف�سدة واأتباع اخلارج، 

ويف خ�سم حديثنا عن 
ت�سحيات "�سباب العراق" ال 

يجب اأن نغفل تلك الفئة 
التي �سحت من اأجل عراق 

اأف�سل، فهم يف اأ�سد احلاجة 
اإىل الرعاية العالجية 

واالإن�سانية.
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 ح�سان عاكف 

احت���دام ال�س���راع االمرك���ي - االإي���راين، ال���ذي اأخ���ذ 
مدي���ات خط���رة يف االأ�سابي���ع االأخرة، عل���ى االر�س 
العراقي���ة، خ�سو�س���ًا بع���د �س���رب مع�سك���رات متفرقة 
للح�س���د ال�سعب���ي، ثم �س���رب مع�سك���ر k1 يف كركوك، 
والق�سف اجل���وي ملع�سكر للح�سد يف القائم، والهجوم 
عل���ى ال�سفارة االمريكي���ة وا�سرام الن���ار يف حميطها، 
واأخرًا اغتيال قيادي���ني ع�سكريني يف احل�سد ال�سعبي 
يف حمي���ط مطار بغداد، هذا االحت���دام اأدخل البالد يف 
منعط���ف خط���ر انعك�ست ظالل���ه ال�سلبية عل���ى عموم 
مناح���ي احلي���اة العام���ة يف الب���الد، ومنه���ا الظ���روف 

اخلا�سة املحيطة بانتفا�سة ت�سرين البا�سلة.
ثم جاء قرار جمل�س النواب العراقي االأخر يف اأجواء 
مل تخ���ُل م���ن االنفع���ال والت�سن���ج وحم���اوالت ابت���زاز 
لالخري���ن املختلف���ني ومعهم ال�سب���اب املنتف�سني، وذلك 
من خ���الل طرح مو�سوعة اإجالء الق���وات االجنبية عن 
العراق )وهي ق�سية عادلة وم�سروعة باال�سا�س، لكنها 
تطرح اليوم يف التوقيت اخلاطيء والهداف وم�سالح 

خا�سة(.
يف ه���ذه االجواء علين���ا اأن نزيد من وعين���ا الف�سال ما 
يجري من حماوالت لتوظي���ف التداعيات ال�سلبية، من 
جانب قوى واأطراف �سيا�سية داخلية متنفذة اأو جهات 
خارجي���ة، ت�سعى للمزايدة على وطني���ة املنتف�سني، اأو 

حلرف انتفا�ستهم البا�سلة عن اأهدافها امل�سروعة.
ما يف���رح اأن املنتف�سني اأدركوا هذه املحاوالت، داخلية 
كانت اأم خارجية، حملي���ة اأم امركية، با�سرارهم على 
اأبعاد العراق عن اأي �سراع يجري يف املنطقة، ورف�س 
حتوي���ل اأر�س���ه اىل م�س���رح حل���روب االآخري���ن، وم���ا 
يزال���ون متم�سكني ب�سعارات ”نري���د وطن، ونازل اآخذ 
خذ حق���ي“، وم�سرين على تنفيذ مطالبهم يف التغير، 
املطال���ب الت���ي خرجوا م���ن اأجله���ا وقدم���وا يف �سبيل 
ذل���ك اأغلى الدم���اء والت�سحي���ات، ولي����س اأدل على ذلك 
م���ن توا�سل زخ���م االحتجاجات يف عم���وم املحافظات 
والدعوة االخ���رة اىل تظاهرات مليونية يوم اجلمعة 
القادم، وهاهي جم���وع املحتجني يف عموم املحافظات 
تردد، مبا ت�سجله من مواقف يومية، مع ال�سابي اأغنية 

برومثيو�س:
ال���داء  رغ���م  �ساأعي����س  ال�سم���اء  القم���ة  ف���وق  كالن�س���ر 

واالعداء

�ساحات االنتفا�ض توا�سل 
حتدياتها رغم التداعيات 

ال�سلبية للأحداث االخرية..

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة: االحتجاج 

مل تكن املراأة غائبة عن امل�سهد يف االأحداث 
الكب���رة الت���ي وقع���ت، ومنه���ا تظاهرات 
ت�سري���ن االأول 2019. نزلت اإىل ال�سوارع 
العل���م،  وحمل���ت  وهتف���ت،  وال�ساح���ات، 
وطالب���ت باحلق���وق، كتف���ًا اإىل كت���ٍف م���ع 
الرجل، ونال���ت ن�سيبها من القمع، والقتل 
اأي�سًا، ففي مدينة الب�سرة، اأق�سى جنوبي 
العراق، ال تزال الفتات العزاء مبقتل �سارة 

طالب معلقًة على اجلدران.
�سارة التي ُقتلت مع زوجها ح�سني املدين، 
يف االأول من ت�سري���ن االأول 2019، مطلع 
اإىل  عائ���دة  كان���ت  الع���راق،  احتجاج���ات 
�سقته���ا من التظاهرات هن���اك، حيث كانت 
تهت���ف �س���د الف�س���اد، وتق���دم االإ�سعاف���ات 
ي�سقط���ون  الذي���ن  للمتظاهري���ن  االأولي���ة 
بالر�سا����س احل���ي، وقنابل الغ���از م�سيل 
الدموع. ويف ال�سقة امل�ستاأجرة يف منطقة 
اجلنينة و�سط الب�س���رة تلقت �سارة ثالث 
ر�سا�س���ات يف الراأ����س من قب���ل م�سلحني 
يتبع���ون مليلي�سيات موالية الإي���ران، وكما 
يف كل حادث���ة م���ن ه���ذا الن���وع، �سجل���ت 

ال�سلطات اجلرمية �سد جمهول.
اإىل  الالف���ت  العراقي���ة  امل���راأة  ن���زول 
احلدي���ث  اإع���ادة  ا�ستدع���ى  التظاه���رات، 
ع���ن الظلم ال���ذي تتعر�س ل���ه يف املجتمع، 
فهي �سحي���ة الع���ادات واالأع���راف القبلية 
والديني���ة ال�سارم���ة طيل���ة ق���رون طويلة، 
وهن���ا  فاجاأتني اأعداد الن�س���اء امل�ساركات 
يف التظاه���رات، الفتي���ات هن���اك يقدم���ن 
الطع���ام واالإ�سعاف���ات االأولي���ة وكل �سيء 

ميك���ن تقدمي���ه لدع���م املتظاهري���ن، راأيت 
االأر�سف���ة  عل���ى  يقف���ن  عادي���ات  فتي���ات 
لتقدميه���ا  االأولي���ة  االإ�سعاف���ات  ويحمل���ن 
للم�ساب���ني بقناب���ل الغاز م�سي���ل الدموع، 
اإنه���ن حا�س���رات ب�س���كل دائ���م يف �ساح���ة 

التحرير”.
وبح�س���ب هيئ���ة االأمم املتح���دة ل�س���وؤون 
امل���راأة يف الع���راق ف���اإنَّ 14 يف املئ���ة فقط 
من الن�ساء العراقيات يعملن خارج البيت، 
وه���ذه الن�سب���ة ه���ي االأق���ل عل���ى م�ستوى 
الع���امل، واالأخط���ر، اأنه���ا تعن���ي اأنَّ 86 يف 
املئ���ة م���ن الن�س���اء العراقي���ات ال يتمتع���ن 
باال�ستقاللي���ة الأنَّهنَّ ال ميلك���َن دخاًل خا�سًا 

. بهنَّ
وفق���ًا لدرا�س���ة اأجرتها “ال���ذراع اخلرية 
لالأخب���ار  روي���رز  توم�س���ون  ل�سرك���ة 
واملعلوم���ات” ع���ام 2013 لتقيي���م و�س���ع 
امل���راأة يف 22 بلدًا عربي���ًا من حيث العنف 
داخ���ل  واملعامل���ة  االإجنابي���ة  واحلق���وق 
االأ�سرة واالندم���اج يف املجتمع واملواقف 
جتاه دورها يف ال�سيا�سة واالقت�ساد، جاء 
العراق ثانيًا -بع���د م�سر- باعتباره اأ�سواأ 

بلد عربي ميكن اأن تعي�س املراأة فيه.
وتب���ني اأن قرابة 72.4 يف املئة من الن�ساء 
العراقيات يف املناطق الريفية، و64.1 يف 
املئة من الن�ساء يف املناطق املدنية ي�ستاأذنَّ 

اأزواجهنَّ للذهاب اإىل العيادة ال�سحية.
عل���ى رغم ه���ذا العن���ف، واالإق�س���اء، نزلت 
طبيب���ًة  ال�س���وارع  اإىل  العراقي���ة  امل���راأة 
وم�سعفًة و�ساع���رًة وموؤازرًة للرجال حتى 

حتقيق املطالب.
حتدثن���ا م���ع ال�ساع���رة واملرجم���ة م���رمي 

العط���ار، التي نزلت متظاهرًة يف حمافظة 
مي�س���ان بجنوب���ي الع���راق، وعل���ى رغ���م 
ه���ا ال تزال  خط���ورة الو�س���ع هن���اك، اإال اأنَّ
تتظاهر وتدعو الن�س���اء والرجال على حد 

�سواء اإىل ذلك.
تق���ول العط���ار: “امل���كان ال���ذي اأعي�س فيه 
هو جمتم���ع حماف���ظ، وحتكم���ه الع�سائر، 
وتقليدي، والقانون �سعيف هنا، فال�سلطة 
للقبيل���ة وم���ن ثم بعد ذل���ك ياأت���ي الق�ساء، 
لكن ما ح���دث يف االأول من هذا ال�سهر كان 
تغيرًا جذريًا، ما راأيناه على االأر�س حني 
انتف����س ال�سب���اب مل ن�ستوعب���ه يف ب���ادئ 
االأم���ر، اإذ اإنَّ ما حدث كان �سابقًا هو عبارة 
عن كتاب���ات يكتبه���ا ال�سع���راء واملثقفون، 

لكنها حدثت بالفعل”.
م���ن  التظاه���رات  امل�سارك���ة يف  “ق���ررت   
دون ا�ست�س���ارة اأح���د، على رغ���م اأنَّ و�سع 
امل���راأة هن���ا ال ي�سم���ح بذل���ك، ووقف���ت بني 
ج اأنهم تابعون  املتظاهرين الذين كان ُيروَّ
للتي���ار ال�س���دري، لكنن���ي مل اأهت���م لذل���ك، 
ورفع���ت الفت���ًة كتب���ُت عليها: اأري���د حقي. 
وعندم���ا انت�س���رت �سورت���ي واأن���ا اأرف���ع 
الالفت���ة وردتني ر�سائل كث���رة من فتيات 
ه���ن  ي���ردن امل�سارك���ة يف التظاه���رات، لكنَّ
: هل ميكن  متخوف���ات، وكان���ت اأ�سئلته���نَّ
اأن ن�سارك م���ن دون اإظهار وجوهنا؟ وهل 
ميك���ن ذلك م���ن دون اأن ُنح�س���ب على تيار 
�سيا�س���ي مع���ني؟ وه���ل ن�ستطي���ع التعبر 
ع���ن اآرائن���ا ب���ال تدخل اأح���د؟ وكن���ت بكل 
و�سوح اأقول لكلِّ واحدٍة منهن: نعم ميكن 
ذل���ك، ميك���ن اأن تطالبي بحق���ك، وتطالبي 

باخلدمات من دون خوف”.

وت�سي���ف العط���ار: “كن���ا جنم���ع االأموال 
للتربع بها للمتظاهري���ن، وكنا نن�سق ذلك 
خلف الكوالي�س، وهناك فتيات �سافرن من 
مدينة العمارة بال�سر اإىل بغداد للم�ساركة 
يف التظاهرات هن���اك، لكن من دون اإظهار 
ذلك من خ���الل الت�سوي���ر اأو اإظهار الوجه 

خالل التقاط ال�سور”.
ح�س���ور  يف  و�سوح���ًا  االأك���رث  احلرك���ة 
امل���راأة يف تظاهرات م���دن جنوبي العراق 
وبخا�س���ة يف حمافظ���ة مي�س���ان بح�س���ب 
العطار كانت يف 27 ت�سرين االأول، والتي 
اأطل���ق عليه���ا “ث���ورة القم�س���ان البي�س” 
ح���ني خ���رج طلب���ة املدار����س واجلامع���ات 
باأعداد كبرة مل���وؤازرة املتظاهرين وكانت 
اأع���داد الفتيات كبرة اأي�سًا، وهنالك قراأت 

القان���ون والط���ب  كليت���ي  م���ن  الطالب���ات 
اعت�س���ام  �ساح���ة  يف  الوطن���ي  الن�سي���د 

حمافظة مي�سان.
تتحدث العطار عن نقطة الفتة خالل نزول 
الن�ساء اإىل التظاهرات وهي نظرة الرجل 
باإكب���ار اإىل املراأة، فل���م يحدث اأن تعر�ست 
الن�ساء هناك الأي نوع من اأنواع التحر�س، 
فكما تق���ول مرمي: “اجلمي���ع لديهم ق�سية 
اأك���رب، والروح املعنوية كان���ت عالية جدًا، 
وه���ذا كان مبع���ث ف���رح كبر ل���دى فتيات 

مي�سان ومدن اجلنوب”.
وتتمنى اأن تظل هذه الروح املعنوية عالية 
لتحقي���ق املطال���ب والق�ساء عل���ى الف�ساد، 
واأال تذه���ب دماء االأبري���اء التي اأريقت يف 
التظاه���رات �ُس���دًى حيث ومن���ذ اخلام�س 

والع�سرين من ت�سرين االأول 2019 وحتى 
وق���ت كتابة ه���ذا املقال �سق���ط اأكرث من 80 

قتياًل ونحو اأربعة اآالف م�ساب.
رفعته���ا  الت���ي  الالفت���ة  ال�سع���ارات  م���ن 
ه���ي:  االأخ���رة  التظاه���رات  يف  الن�س���اء 
“الي���وم الكذل���ة ت�سول���ف… َخلَّي عكالك 
للدّكات” وهذا �سعار ردًا على قمع ال�سلطة 
واملجتم���ع والقبيل���ة، ويعن���ي اأنَّ الكلم���ة 
ة  الي���وم ه���ي للن�س���اء )الكذل���ة تعن���ي الُغرَّ
التي تظهر من �َسْعر الن�ساء( ولي�س للعقال 
)الذي يو�سع على راأ�س الرجل(. وتزامن 
رفع ه���ذا ال�سعار مع ذهاب ع�سرات �سيوخ 
الع�سائ���ر من مدن الع���راق اجلنوبية للقاء 
رئي�س ال���وزراء العراقي عادل عبد املهدي 
يف بغ���داد يف حماول���ة المت�سا�س غ�سب 
ال�س���ارع العراقي واإنه���اء التظاهرات �سد 
النظ���ام القائ���م على املحا�س�س���ة الطائفية 

واحلزبية.
التحري���ر  �ساح���ة  ويف  بغ���داد  يف 
حتدي���دًا، ُيالح���ظ دور امل���راأة من���ذ اندالع 
االحتجاج���ات، وبعدما ن�سب املتظاهرون 
خي���م االعت�سام ع���ززت امل���راأة موقعها من 
خ���الل تقدمي االإ�سعافات االأولية وحت�سر 
الطعام ميدانيًا ويف املنازل وتوزيعه على 
احل�س���ود الغف���رة هن���اك، واأك���رث من ذلك 
�سارك���ت امل���راأة يف االعت�س���ام املفتوح يف 
�ساحة التحري���ر وامل�ستمر منذ 25 ت�سرين 

االأول 2019.
�س���ايل مار�س عازفة غيت���ار وفتاة بغدادية 
حتدثت ل�”االحتجاج” عن م�ساهداتها يف 
�ساح���ة التحري���ر و�سوارع بغ���داد املكتظة 
بالن�ساء العراقيات املتظاهرات: “فاجاأتني 

اأعداد الن�ساء امل�س���اركات يف التظاهرات، 
الفتيات هن���اك يقدمن الطعام واالإ�سعافات 
االأولي���ة وكل �س���يء ميك���ن تقدمي���ه لدع���م 
املتظاهري���ن، راأي���ت فتيات عادي���ات يقفن 
على االأر�سفة ويحملن االإ�سعافات االأولية 
لتقدميه���ا للم�ساب���ني بقنابل الغ���از م�سيل 
الدم���وع، اإنه���ن حا�سرات ب�س���كل دائم يف 

�ساحة التحرير”.
تقول مار�س اإن املفاجئ اأكرث يف تظاهرات 
بغ���داد وبخا�س���ة يف �ساح���ة التحرير هو 
التنظي���م، فاالأم���ور هناك لي�س���ت عبثية اأو 
فو�سوية، بل عل���ى العك�س من ذلك متامًا، 
“احل�سود الب�سرية منظمة وعندما، تدخل 
�سي���ارة االإ�سع���اف اأو الت���وك ت���وك الإنق���اذ 
امل�ساب���ني يفتح له���ا املتظاه���رون الطريق 
اأن  بطريق���ة الفت���ة و�سريع���ة، وم���ن دون 
ُيعرق���ل ذلك التظاهرات اأو يوؤثر يف تنظيم 
التجمع���ات الب�سري���ة يف �ساح���ة التحرير 

وحولها”.
تذكر مار�س ق�سة موؤث���رة عن طفل عراقي 
ال  الطف���ل  “كان  التظاه���رات:  يف  كان 
يتج���اوز العا�س���رة م���ن عمره، وج���اء اإىل 
اأح���د ال�سب���اب املتظاهرين الذي���ن يرتدون 
االأقنعة امل�سادة للغ���ازات م�سيلة الدموع، 
يعطي���ه  اأن  �سدي���د  باإحل���اح  من���ه  وطل���ب 
القن���اع، وعندم���ا �ساأل���ه ذل���ك ال�س���اب ع���ن 
ال�سب���ب قال له اإنَّه يري���د الذهاب اإىل ج�سر 
اجلمهورية املغلق بالكتل الكونكريتية من 
اأجل اإ�سقاطها حت���ى ي�ستطيع املتظاهرون 
املرور والتوج���ه اإىل املنطقة اخل�سراء”، 
�سائل���ة، من اأين لذلك الطفل كل هذا الوعي 

وال�سجاعة ليفعل ذلك.

انتفا�سة الن�ساء في �ساحات العراق: �سننت�سر!

ال���ي���وم ال���ك���ذل���ة ت�������س���ول���ف.. َخ���لَّ���ي ع��ك��ال��ك ل��ل��دّك��ات

 متابعة االحتجاج 

هاجم م�سلحون ملثمون 
المعت�سمين في مدينة 

النا�سرية جنوبي العراق، 
حيث اأحرقوا الخيام واأطلقوا 

الر�سا�ص و�سط اأنباء عن 
�سقوط اإ�سابات،  اأم�ص االأول 

الثالثاء تحدث �سهود عيان، ، 
عن �سقوط جرحى من جراء 

اإطالق الر�سا�ص عليهم. 
وهاجم م�سلحون، كانوا 

ي�ستقلون مركبات حكومية، 
وفق الن�سطاء، المعت�سمين في 

�ساحة الحبوبي.

وق���ال نا�سطون، على �سب���كات التوا�سل 
االجتماع���ي، اإن م�سيع���ني لنع����س رمزي 
لقا�س���م �سليم���اين واأبو مه���دي املهند�س 

هاجموا املعت�سمني، واأحرقوا خيامهم.
اخرجو يا اأهل ذي قار احلبوبي ُيحا�سر 
وُير�س���ق متظاهروه بالر�سا�س وحُترق 
خيمه���م من قبل م�سيع���ي نع�س �سليماين 
االن  �سه���داء  وي�سقط���ون  الرم���زي  

بر�سا�سهم الغادر  
وكت���ب النا�سط ليث جار الل���ه ليثجارلله 
:  ي���ا اه���ل النا�سري���ه اخرج���و اخوتكم 

ي�سقطون بلحبوبي  
وق���ال اأح���د النا�سط���ني عل���ى توي���ر اإن 
م�سلح���ني ي�ستقل���ون مركب���ات "بيك اأب" 
اإىل  ودخلوا  املهند�س  ت�سييع  "ا�ستغلوا 
النا�سري���ة من جهة �سي���د دخيل واأطلقوا 

النار على كل من يف ال�سارع..".
واأ�ساف اأن امل�سلحني "اجتهوا اإىل �ساحة 
احلبوب���ي واأطلق���وا النار عل���ى ال�سباب 
واأحرقوا اخليم وعادوا من نف�س الطريق 

واإ�سابات من بني املواطنني..".
فيم���ا كتب النا�س���ط حميد النا�س���ي اأربع 

م�سلح���ون  ي�ستقله���ا  اب  بي���ك  �سي���ارات 
ملثمني ا�ستغلوا ت�سييع ال�سهيد املهند�س 
ودخل���وا اىل النا�سري���ة م���ن جه���ة �سيد 
دخي���ل واطلق���وا الن���ار عل���ى كل م���ن يف 
ال�س���ارع واجتهوا اىل �ساح���ة احلبوبي 
واطلق���وا النار عل���ى ال�سب���اب واحرقوا 
الطري���ق  نف����س  م���ن  وع���ادوا  اخلي���م 
وا�سابات من بني املواطنني من �سادفوه 

يف ال�سارع ..
فيما كتبت اآالء جا�سم  : رجعت من �ساحة 
احلبوبي قبل �سوي���ة، الرمي چان قريب 

عل���ى ال�ساحة مثل مت�سوف���ون بالفيديو، 
اأك���و نا�س جت���ي داخل ال�ساح���ة وحت�سد 
باملتظاهرين وت�س���وي فنت حتى جترهم 
الإقتت���ال وي���ا اجله���ة اللي چان���ت ت�سيع، 
ح�سب �سبكة اأخبار األنا�سرية 3 اأ�سابات 
و�سلت مل�ست�سفى احل�سني يارب �سالمات 

مليونية العراق
وكان���ت مواجه���ات ق���د اندلع���ت، االأح���د 
املا�س���ي، بني حمتج���ني رف�س���وا دخول 
رم���زي  لت�سيي���ع  جنائزي���ة  م�س���رة 
ل�سليماين واملهند�س اإىل �سارع احلبوبي 

و�س���ط املدينة، م���ا اأدى اإىل اإ�سابة ثالثة 
متظاهرين بج���روح جراء اإطالق نار من 
قب���ل امل�سيع���ني، وفق���ًا مل�س���ادر طبية يف 

النا�سرية، بح�سب وكالة فران�س بر�س.
و�سه���دت بغ���داد وكرب���الء، اأم����س االأول  
الثالث���اء، تظاهرات �سعبي���ة حا�سدة �سد 
ال���ذي  الن���واب العراق���ي  ق���رار جمل����س 
يو�س���ي احلكوم���ة بالعم���ل عل���ى اإنه���اء 
الوج���ود االأجنب���ي يف الب���الد، رف�س���ني 
م���ا اعت���ربوه اإقح���ام الع���راق يف ح���رب 

بالوكالة 

ر�سا�ض ونيران في الن�ا�س��ري��ة.. ملثمون يهاجمون 
المعت�سمين و�سقوط جرحى



  لوؤي خزعل جرب

اأن���ا عراق���ي ، ول�سُت اأقوُل ذل���ك لي�سَهد يل اأحد ، 
فُراُب الِعراق ونهريِه ون�ساِئمِه ووجوه اأبناوؤه 
املُتَعب���ة تعِرفني جيدًا ، وذلك يكفيني ، بل اأقوله 

الأنني اأُحبُّ ذلك .
واأن���ا اأُح���بُّ واأح���رُم – بعم���ق – ُكل �سع���وب 
االأر����س ، وُكل اإن�س���ان يرَغ���ب بالعي�س واحللم 
واحل���ب واحلرية والكرامة والعدالة ، وال اأكره 
اإال ال�ُسلط���ات املدمرة للحياة ، وال اأَتقاَطع اإال مع 
االأف���راد الذين يتنازلون عن اإن�سانيتهم ليكونوا 
– بوعي اأو بدونه - اأدوات باأيدي تلك ال�سلطات 
. ولك���نَّ حبي واحرامي ذلك َل���ْن يجعلني يومًا 
م���ا – ومهما كانت الظروف – اأرفُع علمًا اإال َعلم 
الع���راق ، وال اأن اأنَحر الِعراق على مذبح اأي بلٍد 

عاٍر اأو ق�سّية . اآخر حتت اأية دعوى اأو �سِ
�ُسِحقُت يف هذا الَبلد ، ومل اأَِع�ْس فيه حلظة راَحة 
، ومل اأح�سل فيِه على اأي حق ، ومل اآُخْذ فيِه �سيئًا 
اإال بجهٍد فاِئق وت�سارٍع  – مهما كان ب�سيطًا - 
ب عليه ، واأُعاِتبُه  طويل مع احلياة ، ورمبا اأغ�سَ
بق�سوة ، وانتق���ده ِبحّدة ، وقد اأ�ستمه يف �سّري 
واأفّكر – يف حلظات الياأ�س الكثرة - مبغادرته 
م عليه بلدًا اآخر اأو ق�سّية اأخرى  ، لكنن���ي لن اأُقدِّ
، اإذ ال اأن�س���ى اأنه طفولت���ي ومراهقتي و�سبابي 
وع�سق���ي  واأحّبت���ي  وذاكرت���ي   ، ورجولت���ي 
ُه –  ومعانات���ي وجناحاتي وانك�سارات���ي ... اإنَّ

بب�ساطة – بلدي : الِعراق !!!!
*****

العراقي ميوت عادي...
ال ه���و اأمريك���ي، فتهاب���ه ال���دول، الأن بارجات���ه 

احلربيَّة جتوب املحيطات...
ب���ه ال���دول، الأن جماعاته  ال ه���و اإي���راين، فتتجنَّ

امل�سلَّحة منت�سرة يف البلدان...
عراق���ي، ال دول���ة ل���ه، وال ق���ادة، وال ميلي�سيات، 

تغ�سب له وتطالب به...
عراقي، موته ال ي�سبب اأزمة دولية، وال اإقليمية، 
وال حملي���ة، مي���وت عل���ى اأر�س���ه، يف وطن���ه، 
وحكومته حتمي قاتله، وحتتفي به، وتكرمه..

عراق���ي، مي���وت، لوح���ده، ال يبكي���ه اإال اأحبت���ه، 
دم���ه رخي�س، ب���ال قيم���ة، حياته عبثي���ة، اآماله، 

وطموحاته، واأحالمه تافهة..
...

عراقي، علَّم الكون احلياة، ومنح العامَل احلرف 
والِعلم والدين والفن والقانون والدولة، فمنحه 

العامَل االإرهاب واملوت والبوؤ�س.....
اأراد اأن يتنف����س فق���ط، اأن يعي����س فقط، فالحت 

طالئع حرب عاملية ثالثة....!!!
....

لكن���ه ال مي���وت ب�سهول���ة، فه���و حم���ارب اأزيل 
واأبدي...

http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com
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عد�سة: حممود روؤوف

ُكْن عراقيًا يا �سديقي ...

متابعة: االحتجاج 

يرج���ح نا�سطون ومراقب���ون اأن ت�سهد 
�ساح���ات  ت�سعيدًا للتظاه���رات  خالل 
االأي���ام القليل���ة القادمة، بع���د اأن اأمهل 
املحتج���ون رئي����س اجلمهورية برهم 
�سال���ح ثالثة اأي���ام، حت���ى العا�سر من 
يناي���ر، لتعي���ني رئي����س وزراء موؤقت 
يتوافق مع ال�سروط التي حّددوها يف 
بي���ان �سدر االثن���ني املا�سي، وو�سف 

ال�سلطة باأنها "عدوة ال�سعب".
واألزم املتظاهرون احلكومة والربملان 
مبجموع���ة مطال���ب، لزي���ادة ال�سغ���ط 
على ال�سيا�سيني الذين باتوا يتذرعون 
بال�سرب���ة  الع���راق  �سي���ادة  بانته���اك 
االأمركية الت���ي ا�ستهدف���ت قائد فيلق 
�سليم���اين،  قا�س���م  االإي���راين  القد����س 
ل�سرف االأنظار عن املطالب ال�سعبية.

وق���ال النا�س���ط حمم���ود النج���ار "اإن 
املتظاهري���ن �سي�سع���دون م���ن وترة 
االحتجاج���ات اإذا مل يتم تلبية املطالب 
�سمن املهلة املحددة ب� 3 اأيام، و�ستعود 
التظاهرات اإىل �سابق عهدها كما كانت 

يف اأكتوبر املا�سي".

زخ���م  فق���دان  املحتج���ون  ويخ�س���ى 
تظاهراته���م يف ظل حم���اوالت القوى 
باجت���اه  االأنظ���ار  ال�سيا�سي���ة �س���رف 
التوت���ر ب���ني طه���ران ووا�سنط���ن بعد 
اأودت  الت���ي  االأمركي���ة  ال�سرب���ة 

ب�سليماين، فجر اجلمعة.
وق���ال النج���ار يف ات�س���ال هاتف���ي مع 
موق���ع اأن "ق���رارات الربمل���ان االأخرة 
ال تراعي امل�سلحة العراقية، وحتاول 
تغليب موقف طرف على اآخر"، م�سددًا 
عل���ى �سرورة اأن ين�سح���ب العراق من 
اأي���ة ح���روب بالوكال���ة ل���دول اأخرى، 

واالهتمام بال�ساأن الداخلي.
م���ن ناحية اأخ���رى، اأ�س���ار النجار اإىل 
اأن املتظاهري���ن م���ا زال���وا يتعر�سون 
ل�"التخوي���ف والرهي���ب" عل���ى اأيدي 
جمموع���ات االأم���ن الوطني م���ن جهة،  
واجلماع���ات امل�سلح���ة الت���ي تتغط���ى 

بغطاء ر�سمي  من جهة اأخرى.
واأ�س���ار اإىل اعتق���ال متظاهرين، ومن 
ث���م اإطالق �سراحهم بع���د ترهيبهم باأن 
هناك "تهما قانونية جاهزة" ميكن اأن 

حترك �سدهم ب�سهولة.
وق���ال النج���ار اإن االأجه���زة الر�سمي���ة 

حتاول النيل من املتظاهرين من خالل 
اتهامهم بالعمالة لل�سفارات االأمركية 
العراقي���ني  اأن  موؤك���دًا  والربيطاني���ة، 
الذي���ن يتظاه���رون ال يري���دون �سوى 
ع���راق ح���ر ودميقراط���ي بعي���دًا ع���ن 
اأ�سح���اب امل�سالح الباحثني عن منافع 
ودول  جله���ات  مناف���ع  اأو  �سخ�سي���ة 

اأخرى.
م�سلح���ة  جماع���ات  هن���اك   اأن  وذك���ر 
ت�سدر ت�سريحات وبيانات ت�سعى اإىل 
"ركوب موجة التظاهرات" مثل التيار 
ال�س���دري، ال���ذي يقدم نف�س���ه على اأنه 
مع املتظاهرين، يف الوقت الذي يقوم 
بع����س عنا�س���ره بحم���الت اعتق���االت 

تع�سفي���ة وترهي���ب جت���اه املحتجني، 
ح�سب قوله.

ويف بيان �سديد اللهجة، �سدر االثنني 
املا�سي، و�سف املتظاه���رون ال�سلطة 
باأنه���ا "ع���دوة ال�سع���ب"، للتاأكيد على 
ا�ستم���رار قوة التظاه���رات بعد اأن كاد 
مقت���ل �سليم���اين يهيم���ن عل���ى امل�سهد 

العراقي.
ب�"تعي���ني  املطالب���ة  البي���ان  وت�سم���ن 
رئي����س وزراء موؤق���ت، وق���ف اإ�س���دار 
الق���رارات م���ن قب���ل الربمل���ان احلايل 
الع���راق  ع���دم زج  ال�سرعي���ة،  ناق����س 
يف �س���راع دويل ال �س���اأن ل���ه ب���ه، عدم 
االنحياز الأي حمور دويل على ح�ساب 

االآخر".
وطال���ب املتظاه���رون برئي����س وزراء 
تكون "مهمته تهيئة االأر�سية املنا�سبة 
نزيه���ة  مبك���رة  انتخاب���ات  الإقام���ة 
وباإ�سراف اأممي مبدة ال تتجاوز �ستة 

اأ�سهر".
وطالب متظاهرون يف كربالء باإخراج 
العراق من �ساح���ة ت�سفية احل�سابات 
االإقليمية، وحملوا �سعارات "الربملان 

العراقي ال ميثلني".

للحتجاجات  رمز  اإىل  الفقراء  عي�ض  م�سدر  " من  تك  "التك 

اطلق نا�سطون يف مواقع التوا�سل االجتماعي، اأم�س االأربعاء، حملة مطالبة 
بالك�سف عن م�سر النا�سط املدين وال�ساعر ال�سعبي حممد فا�سل العبودي، 
الذي اختفى بعد مغادرته �ساحة التحرير متوجهًا اإىل بيته يف مدينة ال�سدر، 

وذلك يف متام ال�ساعة ال� 8 من م�ساء اأم�س.
وقال نا�سطون، اأن “العبودي �سارك يف التظاهرات منذ انطالقها يف ت�سرين 

االأول من العام املا�سي لغاية يوم اختفائه”.
وكانت املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان، اأكدت يف )29 كانون االأول 2019( 
ورود بالغ���ات لها باختطاف ع�سرات املتظاهرين يف العراق موؤخرًا، من قبل 
جه���ات جمهول���ة، حيث اأطلق �س���راح اأو مت حترير 12 منهم م���ن قبل اجلهات 

احلكومية.

ا�ستمرار وترية االختطاف..
بعد مغادرته �ساحة التحرير.. اختفاء 

النا�سط املدين “حممد العبودي”

بانتظار 10 كانون الثاني .. المحتجون يلوحون بتظاهرات حا�سدة

  رامي فار�ص ا�سعد

كان حي����در حمي����د  يتح����دث بحما�س����ة واأن����ا 
اأجل�س خلفه يف عربة التك تك كيف ا�ستطاع 
ه����و وزم����الوؤه من ا�سح����اب عرب����ات التوك 
ت����وك ويف ي����وم واحد من نق����ل اكرث من 20 
متظاه����رًا بع����د ا�سابتهم بج����روح وحاالت 
اختن����اق ب�سبب القناب����ل الدخانية وال�سامة 
والر�سا�����س احل����ي ال����ذي اطلقت����ه م����ن قبل 
ق����وات االم����ن عل����ى املتظاهري����ن يف �ساحة 

التحرير و�سط العا�سمة بغداد.
واأ�ساف ” �سكلنا اأنا وبع�س اأ�سدقائي ممن 
ميلك����ون عربة الت����وك توك فري����ق عمل منذ 
االأي����ام االأوىل للتظاه����رات، كان����ت مهماتنا 
وامل�ساب����ني  اجلرح����ى  نق����ل  عل����ى  ترك����ز 
واأحيان����ًا نقل ال�سهداء الذي����ن �سقط بع�سهم  
نتيج����ة ر�سا�س قنا�����س جمه����ول اأو قنابل 
دخانية و�سامة كانت تطلق نحوهم ب�سورة 
مبا�سرة ومن م�سافات قريبة واأحيانًا نعمل 
على نقل بع�س املتظاهرين من واىل �ساحة 
التحري����ر ب�سبب قطع اأغلب الط����رق املوؤدية 
نحو �ساحة التحرير مركز التظاهرات حيث 
ن�ستطي����ع اأن ننتق����ل ب�سهولة ع����رب الدرابني 
ال�سيق����ة والتي من املمكن املرور من خاللها 

بوا�سطة التو ك توك ل�سغر حجمها”.
و)الت����ك تك( ت�سمية تطلق عل����ى عربة نارية 
بالدراج����ة  م����ا  ح����د  اىل  �سبي����ه  ميكانيك����ة 
النارية، ذات ثالث عج����الت، ت�ستخدم غالبًا 
للنق����ل من واىل م�سافات قريبة وهي و�سيلة 
نق����ل رخي�سة ن�سبيًا مقارن����ة بو�سائل النقل 
االأخرى وتت�سع لراكبني يف املقعد اخللفي.

 وانت�س����رت عرب����ة التك تك ب�س����كل كبر منذ 
�ستينيات القرن املا�سي يف الدول االآ�سيوية 
وبنغالد�����س  والفلب����ني  وباك�ست����ان  كالهن����د 
وتايلن����د وال�س����ني وفيتن����ام وكذلك يف دول 
امري����كا اجلنوبي����ة يف ب����رو وال�سلف����ادور 
وكوب����ا. ومع دخ����ول العامل االألفي����ة الثانية 
ال����دول  نراه����ا تنت�س����ر ب�س����كل وا�س����ح يف 
وال�س����ودان  م�س����ر  العربي����ة وحتدي����دًا يف 

والعراق.
وللتك تك خلفية تاريخية اإذ تعد عربة التوك 
ت����وك ن�سخ����ة حديث����ة ع����ن عرب����ة )الرك�سة( 
الياباني����ة  الت����ي كان����ت �سائ����دة اآن����ذاك يف 
الياب����ان وفيما بعد يف ال�س����ني، و)الرك�سة(  
عبارة عن عرب����ة يجرها اإن�سان وت�سر على 
عجلت����ني وكثرًا ما كنا ن�ساهدها يف االأفالم 
الياباني����ة وال�سيني����ة القدمي����ة ولها ن�سيب 
اأي�س����ًا يف االدب العامل����ي، وم����ا زل����ت اأذك����ر 
رواية )فتى عربة الرك�سة ( للكاتب ال�سيني 
الو �س����و اإذ ت�س����رد فيه����ا الكات����ب ق�سة �ساب 
�سين����ي فقر وكفاح����ه امل�ستميت يف العي�س 

واحل�سول على حياة كرمية.
تط����ورت الرك�س����ة لت�س����ل م����ن اآل����ة يجره����ا 
االإن�سان اىل اآلة مركبة على حمرك مكيانيكي 

يعم����ل بالوقود لت�س����ل اىل ال�سكل املتعارف 
عليه حاليًا.

�سكل����ت مركب����ة التوكت����وك عالم����ة فارقة يف 
قب����ل  انطالقه����ا  فمن����ذ   ، ت�سري����ن  انتفا�س����ة 
الت����وك  ل�سب����اب  اأ�سب����ح  االآن  م����ن  �سهري����ن 
قل����وب  يف  وخا�س����ة  ممي����زة  مكان����ة  ت����وك 
جميع العراقيني نظ����رًا للخدمات االن�سانية 
والت�سحي����ات التي قدمها وم����ا يزال هوالء، 
لي�سبح التوك توك رم����زًا وعالمة فارقة يف 
الث����ورة العراقية الكربى بعد اأن كان م�سدر 
عي�����س الكثر من العوائل العراقية وو�سيلة 
عمل للكثر من ال�سباب اخلريجني الذين مل 
يحظوا بفر�سة عمل واحدة يف دولة تعترب 

من اأغنى دول العامل.
اأحد �سباب التك تك اأكد يل اأثناء حديثي معه 
اأن الكث����ر من النا�����س كان ينظر للتوك توك 
م�س����در ازعاج وارباك حلرك����ة املرور داخل 

بغداد.
نقل م�سابني

التظاه����رات يف  ” ان����دالع  بع����د  وي�سي����ف 
�ساحة التحرير تغرت نظرة الكثرين نحو 
�ساح����ب التو ك توك بعد �ساه����دوا باأعينهم  
البط����والت التي ق����ام بها من نق����ل امل�سابني 

واجلرح����ى اىل امل�ست�سفي����ات القريب����ة م����ن 
دخ����ول  ل�سعوب����ة  وذل����ك  التحري����ر  �ساح����ة 
�سيارات اال�سعاف اىل مناطق االحتجاج”.

وكان����ت ق����وات االمن ق����د جلاأت لغل����ق اأغلب 
�ساح����ة  اىل  املوؤدي����ة  الرئي�سي����ة  الط����رق 
التحرير يف حماول����ة منها لت�سييق اخلناق 
عل����ى املتظاهري����ن وللح����د م����ن ات�س����اع رقة 
التظاه����رات الت����ي اأخ����ذت تت��������سع يف اأكرث 
مناط����ق بغ����داد مع تواف����د االآالف م����ن ابناء 

املحافظات اجلنوبية اىل بغداد.
وي����روي يل ك����رار عب����د الر�سا �سائ����ق توك 
توك من بغ����داد عن تعر�����س زمالئه للتهديد 
واالعتق����ال، “كث����ر م����ن االأحي����ان تعر�سنا 
الق����وات  قب����ل  م����ن  واالعتق�������������ال  للتهدي����د 
االأمنية املرابطة على مداخل  �ساحة التحرير 
بل اأن بع�س زمالئي مت اعتقالهم واالعتداء 
عليه����م دون اأ�سباب وا�سحة كل ما كنا نقوم 
به هو اإ�سعاف املتظ���������اهرين الأنهم اأبن�������اء 
العراق مل يخرجوا لتهديد االأمن اأو االخالل 
للمطالب����ة بحقه����م  اإمن����ا خرج����وا  بالنظ����ام 
امل�سروع حت����ت راية الع����راق التي جمعتهم 
من كل حدب و�سوب بعد حاول ال�سيا�سيني 
و�س����راق امل����ال الع����ام تفرقتهم وب����ث الفتنة 

فيم����ا بينهم على مدار اأع����وام”. ويبلغ �سعر 
الع����راق ملي����ون  دين����ار  ت����وك يف  الت����و ك 
عراق����ي اأي م����ا يع����ادل 800 دوالر امريك����ي 
ح�س����ب اأ�سعار ال�س����رف وقد انت�س����ر ب�سكل 
كبر خ����الل ال�سنوات االأخ����رة يف �سوارع 
بالتزام����ن  بغ����داد واملحافظ����ات اجلنوبي����ة 
مع انت�س����ار الفقر والبطال����ة، وبح�سب اآخر 
اإح�سائية ل����وزارة التخطي����ط العراقية فاإنَّ 
جمموع ال�س����كان حتت م�ست����وى خط الفقر 
العراقي  ال�سعب  اإجمايل  من  يبلغ 22.5% 
البالغ 38 مليون ن�سمة يف ظل عجز وا�سح 
م����ن قب����ل الدول����ة يف توف����ر فر�����س العم����ل 

واعتمادها الكلي على واردات النفط.
وغالبي����ة اأ�سحاب التك تك ه����م �سباب بعمر 
الورود ال خربة له����م يف هذا املجال، اأنهكت 

طفولتهم بالفقر واحلرمان.
�سرم����د م����ن ح����ي ال����دورة ببغ����داد �سائق تك 
تك ق����ال “نتيجة ل����ردي االأو�ساع املعي�سية 
�س����وق  يف  حم����ااًل  للعم����ل  احل����ال  دفعن����ي 
ال�سورج����ة بع����د وف����اة وال����دي وم����ع توف����ر 
عرب����ات التوك ت����وك يف االأ�س����واق ا�سريت 
واح����دة وب����داأت العم����ل عليها رغ����م املردود 

املايل القليل”.

ويوؤكد انه “ومع قلة املردود املايل فاأنا انظر 
بفخر للتوك توك الأين من خالله �ساهمت يف 
انقاذ الكثر من املتظاهرين ال�سلميني الذين 
خرج����وا للبحث عن م�ستقبله����م يف العراق، 
وه����ذا الت����وك ت����وك ال����ذي واج����ه ر�سا�����س 
احلكوم����ة و�سياراتهم امل�سللة  �سيبقى رمزًا 

للتظاهرات العراقية”.
 واأ�س����اف اأن “احلكوم����ة كان����ت وم����ا ت����زال 
حت����ارب اأ�سح����اب الت����وك ت����وك حت����ى قب����ل 
ان����دالع التظاهرات عرب قرارات الهدف منها 
احلد من حركتهم ومنعه����ا نهائيًا ”. وكانت 
مديري����ة امل����رور العام����ة ق����د اأ�س����درت جملة 
م����ن الق����رارات متن����ع �س����ر الت����وك توك يف 
بغداد للحفاظ عل����ى جمالية العا�سمة. ومع 
تراج����ع حدة العن����ف يف �س����وح التظاهرات 
يوا�س����ل �سائقو التوك توك تقدمي اخلدمات 
للمتظاهري����ن يف �ساح����ة التحري����ر م����ن نقل 
ال�ساح����ة واي�س����ال  م����ن واىل  املتظاهري����ن 
تل����ك  وكل  والطبي����ة  الغ�����ذائي����ة  امل����واد 
اخلدم����ات مقدم����ة جمان����ًا ويف �سبيل خدمة 
التظاه����رات ال�سلمية ودوام توا�سلها حلني 
�ساع����ة التغير يف الع����راق وحتقيق مطالب 

املتظاهرين.
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 �سعد �سلوم 

ن���ات"، اأْي اإلى  عب الَّت���ي جرى تفتيُتها اإلى "مكوِّ 1-  ُا�ْسُتِعي���َدت فك���رة ال�سَّ
ا من َتحدٍّ  ُعه اأي�سً فكرة م�سّخمة اأكبر من الفرد واأقلَّ من المجتمع، وما ت�سَ
تجاه َخْل���ق ُهويَّة وطنيَّة عابرة على �سعيد المجتم���ع، وحقوق الُمواَطنة 

المت�ساوية على �سعيد الفرد.
، الَّذي  يا�سيِّ 2- َعِمَل���ْت ديناميَّة ه���ذه اال�ستعادة على �سرب االنق�س���ام ال�سِّ
ائفي من �سما�سرة  ، بِفعل ُنَخب "الِبْزِن�س" الطَّ ل اإلى انق�سام اجتماعيٍّ َتحوَّ
يا�س���ّي واالأح���زاب القوميَّة  ���ة )اأح���زاب االإ�س���الم ال�سِّ ���ة االإثنوطائفيَّ الُهويَّ
عبيَّة  م ت�سويًتا عل���ى االإقالة ال�سَّ ه���ا ُتقدِّ ، فاإنَّ ���ة المختلف���ة(. وِمن َثمَّ ينيَّ والدِّ

يا�سيَّة في كلٍّ من لبنان والعراق. لي العمليَّة ال�سِّ ل�سائر ُممثِّ
د  3-  اأ�سَف���َرت االحتجاج���ات ع���ن دلي���ل اآخ���ر، عل���ى اأنَّ االنتخاب���ات مجرَّ
دة  م ِخي���ارات متعدِّ ���اء، واأنَّ �سن���دوق االنتخابات الغب���ّي لن يقدِّ ���ة �سمَّ اآليَّ
���ئ واالأ�سواأ، اإذ  يِّ للنَّاخ���ب)ة(، اإِن اقت�سر الِخي���ار فيه على اختيار بْين ال�سَّ
يمقراطيَّة هو الِقَي���م ولي�س االآليَّات" على حدِّ عبارة  �س في الدِّ يظ���لُّ "المقدَّ

معلوف" العميقة. "اأمين 
ة  كتاتوريَّ ن االحتجاجات م�سروع اإ�سقاط الدِّ 4- على �سعيٍد ِعراق���ّي، ُتد�سِّ
ام  ���ر اأنَّه في عام 2003 ل���م َي�سقط �سوى تمث���ال "�سدَّ غي���ر الُمنَج���ز، لنتذكَّ
ح�سين" فقط، في حين بقَيت ُبْنية اال�ستبداد ماثلة، واأعيَد اإنتاُجها باأ�سكال 
���ة االحتجاج، فَته���دف اإل���ى اإ�سقاط تمث���ال اال�ستبداد  جدي���دة. اأّم���ا ديناميَّ

ة(. اخلّي والخفّي هذه المرَّ ب�سورة نهائيَّة )التِّمثال الدَّ
-ب�سب���ب  واج���ب  ح���َذر  عميق���ة، ويتخلَّله���ا  ���ة  االحتجاجيَّ الب�سي���رة   -5
د بح�سا�سيَّة عالية تجاه رائح���ة اإعادة اإنتاج اال�ستبداد  التَّجرب���ة-، وتتزوَّ
�سة اإل���ى خفيَّة غْير معَلن���ة، في �سكل  ل الُمحا�سَ لنف�س���ه، واإمكانيَّات َتح���وُّ

اإ�سالحيَّة" زائفة. "مدنيَّة  �سيا�سيَّة" اأو  "تقيَّة 
ا، ِمن اأبرز  نات المجتم���ع اأُفقيًّ قة اأو ترميمها بي���ن مكوِّ 6- كان���ت اإع���ادة الثِّ
قة بين النَّا�س  ق- عدم الثِّ النَّتائج المبا�سرة لالحتجاجات، مع بقاء -بل َتعمُّ
ا  �سيًّ ا، اإ�سالًحا موؤ�سَّ قة عموديًّ لطة. لذا، يتطلَّب اإعادة بناء الثِّ ل���ي ال�سُّ وممثِّ

ا )تعديل الد�ستور(. ا ِقيميًّ )الحكومة والبرلمان والق�ساء(، وَمرِجعيًّ
يا�سيِّ بع���د العام 2003 في الع���راق، والَّتي  ���ُح فل�سف���ة النِّظام ال�سِّ 7- ف�سْ
نات" اأو الدولة الطائفّية، بو�سفها جزًءا من  قامت على موديل "دولة المكوِّ
الم�سكل���ة ال بدَّ من و�سع حدٍّ لها. لذا، يمك���ن و�سف م�سروع االحتجاجات 

نات".   الثَّوريِّ بَكونه اإيذاًنا ب�"نهاية دولة المكوِّ
ف���ي/ات االحتجاج، ع���ن التَّفكير  ���ة على مثقَّ ���ة تاريخيَّ ���ُع م�سوؤوليَّ 8-  و�سْ
م الخيار الثَّالث بي���ن "القوميَّة العربيَّة"  المتوا�س���ل في البديل الَّذي يق���دِّ
يا�سّي". وُهما الِخياران اللَّ���ذان �سيطرا على خيال النَُّخب  و"االإ�س���الم ال�سِّ
���رق اأو�سطيَّة خالل القرن الما�سي. فَبْعد ف�سل القوميَّة العربيَّة �سيَطَر  ال�سَّ
يا�سّي، وبعد ف�سل االأخير ال بدَّ م���ن التَّفكير في الخيار  خي���ار االإ�س���الم ال�سِّ

الثَّالث.
ال���ث(، ق���د يُق���وم عل���ى رابط���ة  م���وذج البدي���ل )الخي���ار الثَّ 9- تقدي���م النَّ
ع"، بكلِّ ما  "ُمَواَطِنّي���ة"، وب�سكل خا����سٍّ نموذج "ُمواَطنة حا�سنة للتَّنوُّ
ق، اأحاَل �ساحات التَّحرير في العراق،  ينطوي عليه المفهوم من اإبداع خالَّ
���ل ُهويَّة جماعيَّة  ، وَتخيُّ اإل���ى "كومونة مدنيَّة" تُق���وم عل���ى والٍء ُمَواَطِنيٍّ

م�ستَركة.
يا�سّي ، انتقاَل من طائفيَّة تَماأْ�َس�َست في  10- ُممانعة النِّظام وان�سداده ال�سِّ
اَل َكَثوٍر مرتِبك في قاعة م���ن الخزف، اإلى  نظ���ام اإل���ى �سكٍل اأخطر، اأو َتح���وَّ
ل �سعاُر "االإ�سالح" اإلى  وح����سٍ ذي اأنياب ومخالب. وفي مقابل ذلك، َتب���دَّ

"ثورة". "االحتجاج" اإلى  ل  وَتحوَّ "تغيير"، 

هذه ع�سر نقاط اأ�سا�سية، عن َحراك هذا 
الجيل الجديد في العراق:

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

  متابعة االحتجاج 

يعتق���د نا�سط���ون يف �ساح���ات االحتج���اج 
التظاه���رات  يف  االإ�س���الح  اإىل  ي�سع���ون 
وو�سائ���ل االإعالم والتوا�س���ل االجتماعّي، 
اأّن ت�سجي���ع املنت���ج املحل���ّي واج���ب وطنّي 
الإنهاء النفوذ اخلارجّي، ال �سّيما االإيرايّن، 

على ال�سيا�سة واالقت�ساد يف بالدهم.
ي�س���ّن املحتّجون العراقّي���ون حملة ملقاطعة 
به���ا  تزدح���م  الت���ي  االأجنبّي���ة  املنتج���ات 

االأ�سواق، والرويج للمنتجات العراقّية. 
ورغم انخفا�س زخم االحتجاجات، خا�سة 
بعد مقت���ل القيادي���ني الع�سكريني االيراين 
والعراق���ي قا�س���م �سليم���اين واب���و مه���دي 
املهند����س، فم���ا زال���ت �ساح���ات االعت�س���ام 
تقي���م حما�سرات توجيهية با�ستمرار حول 
�س���رورة دعم الب�ساع���ة الوطنية ومقاطعة 
االجنبية وخا�سة االيرانية منها احتجاجا 
عل���ى دعمها للق���وى القامع���ة لالحتجاجات 
يف العراق. وكذلك تقيم �ساحات االحتجاج 
ب�ساع���ة  فيه���ا  تق���دم  م�ستم���رة  معار����س 
وطني���ة وتدعو ال�ستخدامها بدل غرها من 

املنتوجات االيرانية وغرها االجنبية. 
واإىل جان���ب ال�سع���ارات الت���ي رفع���ت يف 
التظاه���رات بالدع���وة اإىل ت�سجي���ع املنتج 
اإعالمّي���ة  حمل���ة  نا�سط���ون  اأدار  املحل���ّي، 
وا�سعة على �سفحات التوا�سل االجتماعّي 
ويف و�سائل االإعالم، تفاعل معها العراقّيون 
ب�س���كل وا�س���ع. وعر�ست حمل���ة "�سنع يف 
العراق" عل���ى �سفحات "في�سبوك"، �سورًا 
ملنتج���ات عراقّية ودعوات اإىل �سرائها. كما 
دع���ا نا�سط���ون يف حمل���ة "املنت���ج الوطنّي 
العراق���ّي" املتابعني اإىل �سراء دجاج مدينة 
كبي�سة املنت���ج يف حمافظة االأنبار. و�سّجع 
االأحم���ر  البي����س  �س���راء  عل���ى  نا�سط���ون 
العراق���ّي املنت���ج يف النعمانّي���ة مبحافظ���ة 
وا�س���ط، فيما كت���ب النا�س���ط عّبا�س في�سل 
املعمورّي يف �سفحات حمالت الدعم للمنتج 
الوطنّي اأّن "اآثار ثورة دعم املنتج الوطنّي 
تنعك�س ب�سورة اإيجابّية على زيادة الناجت 

االإجمايّل وانخفا�س البطالة". 
نتائ���ج  "اأّن  اإىل  املعم���وري  عّبا����س  اأ�س���ار 

باهرة تتحّقق من جّراء احلملة. اإذن، بداأت 
املنتجات الوطنّية تغ���زو االأ�سواق، ب�سبب 
زي���ادة الطل���ب عليه���ا"، داعي���ًا "اأ�سح���اب 
وامل�ستثمري���ن  وال�سناعّي���ني  املعام���ل 
العراقّي���ني اإىل حت�س���ني ج���ودة املنتجات، 

لكي يك�سبوا ثقة املواطن".
ويب���دو اأّن احلمل���ة دفع���ت، يف 28 ت�سرين 
الثاين م���ن ع���ام 2019، مبجل����س الق�ساء 
ب�س���اأن  االإج���راءات  ت�سدي���د  اإىل  االأعل���ى 
الب�سائ���ع  وا�ست���راد  تهري���ب  عملّي���ات 
االأجنبّية ب�س���كل خمالف للقان���ون، تعزيزًا 

لدعم املنتج املحلّي.
ويف م�سهد مي���دايّن لتداعيات احلملة، قال 
النا�س���ط عم���ر احم���د: "كن���ت بات�س���ال مع 
�ساح���ب معم���ل األب���ان يف حمافظ���ة بابل، 
مغلق منذ عام 2007، لكّنه يعود اإىل العمل 
االآن بخ���ّط اإنت���اج واح���د ويخّط���ط للعم���ل 

بكام���ل الطاقة خالل اأّي���ام، واإّن هذا املعمل 
�سيوّفر 70 فر�سة عمل". 

ونّب���ه امل�ست�س���ار امل���ايّل لرئي����س ال���وزراء 
العراق���ّي مظهر حمّمد �سالح، اإىل اأّن ح�سد 
قانون���ني  "تفعي���ل  يتطّل���ب  احلمل���ة  ثم���ار 
اأ�سا�سّيني يف حاج���ة اإىل هيكلّية تنظيمّية، 
ترافقهما قّوة تنفيذّية فاعلة، وهما: جمل�سا 
حماي���ة املنت���ج وحماي���ة امل�ستهل���ك، وذل���ك 
يتطّلب اأّواًل حماية نوعّية ال�سلع امل�ستهلكة، 
ال �سّيم���ا امل�ستوردة منها لوج���ود انتهاك ال 
حدود له ل�سّحة امل�ستهلك وا�ستنزاف دخله. 
وثاني���ًا، تفعيل املنتج املحل���ّي وحمايته من 

ظاهرة االإغراق و�سيا�سة الباب املفتوح".
واعت���رب مظه���ر �سال���ح اأّن "حماي���ة املنتج 
الوطن���ّي ه���ي يف حاج���ة اإىل ق���رار وطنّي 
تتوافر فيه 3 عنا�سر فاعلة، وهي: قّوة نفاذ 
القان���ون يف حماية املنت���ج، �سبط احلدود 

با�ستخدام الق���ّوة الع�سكرّية حلماية �سياج 
الب���الد االقت�سادّي م���ن املهّربني وخمرقي 
القان���ون، وا�ستخ���دام منظوم���ة �سريبّي���ة 
جمركّية بديلة، بالتعاون مع �سركات دولّية 

ذات خربة".
وميكن ر�سد اأح���د اأ�سباب احلملة لت�سجيع 
االإنتاج املحل���ّي، يف ت�سريح حمّمد ح�سني 
املو�س���وي، وهو مدي���ر �سرك���ة جتارّية يف 
كان���ون  ب����24  ببغ���داد،  ال�سورج���ة  �س���وق 
الثاين/نوفم���رب م���ن ع���ام 2019، لو�سائل 
االإع���الم، ق���ال في���ه: "اإّن الب�سائ���ع الرديئة 

غزت االأ�سواق".
م���ن جهت���ه، اعت���رب املتح���ّدث با�س���م وزارة 
اأّن  الهن���داوي  الزه���رة  عب���د  التخطي���ط 
منا�سب، حيث  انطلقت يف وقت  "احلمل���ة 
يحتاج العراق اإىل اإعادة بناء اآالف امل�سانع 
املتوّقفة الت���ي تت�سّمنها اخلّط���ة اخلم�سّية 

2018 اإىل 2022، حي���ث حتت���اج 18 األف 
م�سنع اإىل ت�سغيل".

وك�سف ع���ن اأّن "احلملة ترافق مع اكتفاء 
العراق من االإ�سمنت بطاقة 31 مليون طّن. 
كم���ا اأّن 22 حم�س���واًل اأوق���ف ا�سترادها، 
فيما ت�سّد ال�سناعات البال�ستيكّية احلاجة 
ومّت اإيقاف ا�سترادها، وانخف�س ا�ستراد 

االألبان اإىل نحو 50 يف املائة".
 بدوره، قال الكاتب واالإعالمّي زيد احللي 
الوطنّي هو  املنتج  لت�سجيع  "اإّن احل���راك 
اأكرث من كونه حملة، بل �سحوة وانتفا�سة 
�سعبّي���ة لت�سجيع املنتجات املحلّية، بعد اأن 
بل���غ حج���م اال�ست���رادات لب�سائ���ع ومواّد 
 36 نح���و  عراقّي���ة،  بدائ���ل  له���ا  ب�سيط���ة، 
ملي���ار دوالر �سنوّي���ًا". وحت���ّدث الباح���ث 
االقت�سادّي واملهند����س ال�سابق يف وزارة 
النف���ط حمّم���د زك���ي اإبراهي���م ع���ن "تاأثر 
االأجن���دة امل�سّي�س���ة على حملة دع���م املنتج 
املحل���ّي"، وق���ال: "اإّن احلمل���ة ا�ستهدفت، 
يف الدرجة االأ�سا����س، املنتجات االإيرانّية، 

وغفلت عن منتجات البلدان االأخرى".
موج���ة  يوّح���د  "م���ا  اأّن  اإىل  واأ�س���ار 
االحتجاج���ات ه���و الع���داء الإي���ران، االأمر 
ال���ذي يدّل عل���ى اأّن املقاطع���ة لي�ست بعيدة 
ع���ن منطق ال�سراع االأمرك���ّي – االإيرايّن 

يف املنطقة".
اأفع���ال  "ردود  اإبراهي���م  حمّم���د  ور�س���د 
معاك�سة لهذه احلملة تنذر مبقاطعة مماثلة 
للب�سائ���ع اخلليجّي���ة والركّية م���ن جانب 
الفئات املجتمعّية التي تتعاطف مع اإيران"، 
معتربًا اأّن "حملة ت�سجي���ع ال�سلع الوطنّية 
يف ح���ّد ذاتها تلق���ى اإعجابًا وا�سع���ًا".  واإذ 
يرّك���ز املتظاه���رون يف �ساحات االحتجاج، 
ب�سكل وا�سح، على ت�سجيع املنتج الوطنّي 
بع���د تد�سني "�سنع يف العراق" عرب تنظيم 
معر����س "�سب���اب التحرير لدع���م ال�سناعة 
العراقّية"، ب�ساحة التحرير يف بغداد، فمن 
املتوّقع ح�س���ور الفت لل�سناع���ة العراقّية، 
واأاّل يقت�سر دعمها على الدعاية واحلمالت 
االإعالمّي���ة، ب���ل اأن يك���ون بوا�سطة قوانني 
وروؤو����س  االآالت  توّف���ر  عملّي���ة  واآلّي���ات 

االأموال الأ�سحاب امل�ساريع.

�ساحات االحتجاج تطلق حملت لدعم الب�ساعة الوطنّية 
ومقاطعة االأجنبّية 

 عامر موؤيد 

 تعر�س متظاهرو حمافظة ذي قار املعت�سمني 
يف �ساح���ة احلبوب���ي اىل اعت���داء م���ن قب���ل 

م�سلحني جمهولني اأوقع عددا من االإ�سابات.
الر�سا�س احلي اطل���ق على املعت�سمني هناك 
وب�سكل مفاج���ئ من قبل اأ�سخا�س ملثمني كما 

احرقوا خيم االعت�سام هناك.
بع���د التعر�س ل�ساحة احلبوبي هب معت�سمو 
�ساح���ة التحري���ر يف تظاهرة حا�س���دة معلنني 
وبقاءه���م  النا�سري���ة  ابن���اء  م���ع  ت�سامنه���م 
يف �ساح���ة االحتج���اج حتى حتقي���ق املطالب 

�سوية.
يف بغ���داد �سارك املئ���ات يف م�سرة رددوا بها 

قار".  ذي  يا  نفديك  بالدم  "بالروح 
وطاف���ت ه���ذه امل�س���رة معظ���م ارج���اء �ساحة 
التحري���ر واكت�سبت ع���ددا كبرا من احل�سور 

ال�سيما مع بقائها لفرة طويلة.
ويقول زين العابدين الزبيدي احد املعت�سمني 
يف �ساحة التحرير منذ اليوم االول يف حديثه 
ام  ا�س���م  اطل���ق  "اجلمي���ع  ان  ل�)االحتج���اج( 
الث���ورة عل���ى النا�سرية ملا اعطته م���ن �سهداء 

وجرح���ى يف االحتجاج���ات العراقية لكنها مل 
تراجع".

وا�س���اف ان "ه���دف اجلميع واح���د وهو نيل 
املطال���ب احلقة التي يتفق عليه���ا املعت�سمون 

يف جميع املحافظات العراقية".
املعني���ة  "اجله���ات  ان  اىل  الزبي���دي  وا�س���ار 
وال�سلط���ات املحلية عليها فت���ح حتقيق عاجل 
فيما ج���رى ال�سيم���ا واأنه ا�سته���دف مواطنني 

�سلميني مل يطالبوا �سوى بحقوقهم".
وبالعودة اىل النا�سرية فان متظاهريها وفور 
�سربه���م من قبل امل�سلح���ني املجهولني اعادوا 

تاأهيل خيم االعت�سام يف �ساحة احلبوبي.
كذلك قام املتظاهرون بت�سييد كتل ترابية على 
ج�سر احل�سارات مع الفتة ل�"�سور ال�سهداء"، 

لتفادي تكرار الهجوم امل�سلح على ال�ساحة.
بع���د  النا�سري���ة  معت�سم���ي  م���ع  الت�سام���ن 
الهج���وم عليه���م حدث يف حمافظت���ي الب�سرة 
والنجف حيث �سارك متظاهروهما مب�سرات 
�سلمية ورفعوا الفتات �سد العدوان على ابناء 

بلدهم.
�ساح���ة التحري���ر واملعت�سم���ون م���ن ابنائه���ا 
�سحوا على خرب حزين اآخر وهو اختفاء احد 

النا�سط���ني املهم���ني واملتواجدي���ن من���ذ اليوم 
االول حممد فا�سل العبودي.

كان يف مواجه���ة  املنتف����س  ال�ساع���ر  حمم���د 
القناب���ل امل�سيلة للدموع وا�سي���ب باالختناق 

يف اكرث من مرة لكنه ا�سر على اال�ستمرار.
ون�س���ر زمالء حممد منا�سدة ت�سمنت ها�ستاك 
" كال ال�ستهداف نا�سطي انتفا�سة ت�سرين".. 
- جميعن���ا نطالب بالك�سف عن م�سر ال�ساعر 
فا�س���ل  حمم���د  امل���دين  والنا�س���ط  ال�سعب���ي 
العب���ودي ال���ذي دفعت���ه وطنيت���ه اىل �ساح���ة 
التحري���ر الن���ه يحل���م بوط���ن اآم���ن خ���ال م���ن 

ف�سادكم.
- حمم���د فا�س���ل �ساه���م يف انتفا�س���ة ت�سرين 
منذ يومها االأول وحتى مغادرته يوم الثالثاء 
2020/1/7 منطلق���ًا لبي���ت ذوي���ه يف مدين���ة 
ال�سدر ومت اختف���اوؤه حينها وغلق هاتفه بني 

ال�ساعة 8 و 9 م�ساًء .
- ال���كل يتحم���ل امل�سوؤولي���ة يف الك�س���ف ع���ن 

م�سر النا�سط حممد فا�سل.
واآخ���ر ما كتبه حممد فا�س���ل على �سفحته هو 
دع���وة املواطن���ني اىل التواج���د يف التظاهرة 

املليونية ليوم 10/1.

املعت�سم��ن عل��ى  االعت��داء  بع��د  النا�سري��ة  م��ع  تت�سام��ن  بغ��داد 


