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 م����ن ب����ن املن����اورات الت����ي ب����ات يعتمده����ا اأزلم الطبق����ة 
ال�سيا�س����ية و�س����بكاتهم املخاتلة، اإظهار ا�ستمرار التظاهر 
معه����ا،  الت�سامني����ة  امل�س����رات  وتدف����ق  والعت�سام����ات 
بو�سفه����ا اإمعان يف زعزع����ة ال�ستقرار، واحل����اق ال�سرر 
با�سحاب املتاجر واملكات����ب والدكاكن والباعة ال�سغار. 
وكذل����ك تعطي����ل احلي����اة العام����ة م����ن دوائ����ر وموؤ�س�سات 
وم�ست�سفيات ومدار�س ومعاهد و�سوى ذلك مما له عالقة 
بامل�سال����ح املبا�س����رة للمواطنن عام����ة، وا�سحاب الدخل 
املحدود والباعة املتجول����ن. وكل ذلك يعني بو�سوح اأن 
املنتف�س����ن ولي�س الطبق����ة ال�سيا�سية املهيمن����ة هم الذين 

يعطلون احلياة وامل�سالح العامة ويلحقون ال�سرر بها.
النظم����ة  كل  وتلفيق����ات  اأحابي����ل  م����ن  واح����دة  وه����ذه 
�سعوبه����ا،  ع����ن  املعزول����ة  الالدميقراطي����ة  واحلكوم����ات 
واحتج����اٍج  ح����راٍك  اأي  واإجها�����س  لتفكي����ك  واأ�ساليبه����ا 
يه����دف للتخل�س من احل����كام الفا�سدين واملنظومات التي 
يعتمدونه����ا، والتي هي يف ا�سا�����س تعطيل احلياة العامة 
واخلا�س����ة ع����ر �سيا�ساته����ا ونهجه����ا يف م�س����ادرة ارادة 
املجتم����ع وجتريد طبقاته وفئاته واف����راده من حق العمل 
وتاأم����ن م�ستلزمات حياة كرمي����ة و�سمان اأ�سباب ذلك من 
خدم����ات وتعلي����م و�سحة وبيئ����ة اإبداٍع وخل����ق. والنظام 
املحا�س�س����ي النّهاب هو، ولي�س املتظاهرون، من يت�سبب 
يف اإفق����ار املجتمع و�سل����ب خراته وجع����ل اغلبيته حتت 
خ����ط الفقر، والبطال����ة، والأمية، وال�سي����اع يف املجمعات 
الهام�سي����ة الت����ي ل تلي����ق بالب�س����ر. والطبق����ة ال�سيا�سي����ة 
املهيمنة عل����ى مقدرات العراقين، هي ولي�س املتظاهرون 
م����ن ُيعّطل طاق����ة املجتمع واأفراده م����ن امل�ساهمة يف بناء 
البل����د وتعظي����م انتاجه م����ن اخلرات وال����روات وو�سع 

الوطن على طريق التقدم والتطور احل�ساري. 
 اإن م����ا يت�سب����ب يف تعطيل احلي����اة العام����ة ويلحق اأفدح 
ال�س����رار باملواطن����ن واأ�سغاله����م وممتلكاته����م وم�سادر 
رزقه����م، هو ا�س����رار اآباء �ُسبه دولة الف�س����اد واملحا�س�سة 
وم�سادرة الرادة الوطنية على احليلولة دون ال�ستجابة 
املتظاه����رون  به����ا  ين����ادي  الت����ي  امل�سروع����ة  للمطال����ب 
املعت�سم����ون يف �ساحات احلرية والتغي����ر، ويوا�سلون 
جرمي����ة اإزه����اق ارواح �سبابه����ا، وال�ستمات����ة يف اإع����ادة 
انتاجه����ا حلكومة هجينة معزولة تخدم م�ساحلها وت�سع 
البالد من جديد حتت رحمة زبانيتها وميلي�سياتها املنفلتة 

الوقحة.
وخالف���ًا لدعاوى قادة ال�سلطة اجلائرة، يقوم املعت�سمون 
ي�سم���ن  ال���ذي  بالق���دٍر  وتوزيعه���ا،  جتمعاته���م  بتنظي���م 
ا�ستم���رار حراكه���م بعي���دًا ع���ن مواق���ع العم���ل واملحالت 
التجاري���ة واملراك���ز احليوي���ة الت���ي له���ا عالق���ة مب�سالح 
النا�س. والقي���ادات المنية وال�سيا�سية واحلكومة نف�سها 
برئي�سه���ا ق���د اأك���دت من���ذ البداي���ة ودون انقط���اٍع على اأن 
املند�سن هم الذين يتعر�سون للممتلكات العامة واخلا�سة 
واحلكومية، وهم، ولي�س املتظاهرون  من ُيخرب ويحرق 
ويعت���دي وي�سرق.  لكنه���م ل ُيف�سحون ع���ن هوية هوؤلء 
املند�سن، كما هو احلال مع القنا�سن والقتلة وامل�سوؤولن 

عن اخلطف والعتقالت والغتيالت الغادرة.
لقد بداأت تت�سح معامل الن�سوج والوعي والتنظيم والفرز 
وتوزيع املهام يف حوا�سن املعت�سمن ويف تن�سيقياتهم. 
وينعك�����س ذل����ك يف ت�سكي����ل اجلماع����ات وتوزيعها ح�سب 
تخ�س�ساته����ا، مب����ا يف ذل����ك م����ا يتعل����ق بحماي����ة �ساحات 
امليلي�سي����ات  م����ن  املند�س����ن، واملكلف����ن  م����ن  الحتج����اج 
والجه����زة المنية بتنفيذ مه����ام تخريبية لت�سويه الطابع 
ال�سلمي للمظاه����رات والإ�س����اءة للمتظاهرين والتعر�س 
للق����وات المني����ة لترير توجي����ه الر�سا�س احل����ي عليهم 
وا�ستهداِف ن�سطائهم بت�سخي�سهم ملطاردتهم واختطافهم 

او اعتقالهم.
واذا كان املتظاه����رون عل����ى وع����ي ودراي����ة مبن����اورات 
رج����الت ال�سلطة املت�سدعة، عازم����ون على معاجلة كل ما 
يواجهه����م من ثغ����رات او نق����اط �سع����ف، ويف مقدمة ذلك 
حماي����ة املرافق العامة واحلفاظ عل����ى املمتلكات اخلا�سة 
وم�س����ادر اأرزاق الكادحن، فاإن م����ن يعطل احلياة العامة 
ويلح����ق ال�سرار واخل�سائر مب����وارد البلد هم من بيدهم 
ال�س����الح وم����وارد الدول����ة و�سلط����ة الق����رار يف الرمل����ان 
وحكوم����ة ت�سري����ف العم����ال، والقي����ادات الت����ي توا�سل 
اجتماعاته����ا الليلية بحثًا عن بدي����ٍل رٍث م�ستهلك، وعليهم 
وحدهم اأن يعيدوا احلي����اة وال�ستقرار واحليوية للبالد 
بالتخل����ي عن اأوهامهم بامكانية انتاج خرائبهم والت�سبث 
بنظام كان فاق����د ال�سالحية منذ انبثاقه. و�سار اليوم يف 

حالة موت �سريري..!

يعني حماية م�صالح العراقيني،
 واحلفاظ على ممتلكاتهم 

وم�صادر اأرزاقهم

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

 ذي قار / ح�سني العامل  

ق���ار  )الحتج���اج(  يف ذي  اأف���اد مرا�س���ل 
ام����س اخلمي����س  التظاه���رات  با�ستم���رار 
يف املحافظ���ة، و�س���ط دعوات لع���دم وقف 

الحتجاجات حتى حتقيق املطالب.
كم���ا اأو�س���ح اأن���ه مت فتح جمي���ع اجل�سور 
يف النا�سري���ة با�ستثن���اء ج�س���ر الزيت���ون 
ال���ذي �سيغل���ق م���دة اأربع���ن يوم���ا حدادا 
عل���ى اأرواح القتل���ى الذي���ن �سقط���وا خالل 

الحتجاجات.
م���ن جهت���ه، اأك���د قائ���د عملي���ات الرافدي���ن 
الل���واء جب���ار الطائ���ي، بح�سب م���ا اأفادت 
وكال���ة الأنباء العراقية، اأن الو�سع الأمني 
يف ذي ق���ار م�ستت���ب والدوائ���ر الر�سمي���ة 
ال���دوام  ع���ودة  �ست�سه���د  واملوؤ�س�س���ات 

الر�سمي.
كم���ا �سدد على اأن جمي���ع الدوائر الر�سمية 
الوق���ت  يف  الأم���ن  ق���وات  حماي���ة  حت���ت 
احل���ايل، م�سيفًا اأن هناك تعاونًا كبرًا مع 

املتظاهرين يف �ساحة احلبوبي.
وكانت مدينة النا�سرية مركز حمافظة ذي 
قار، �سهدت الأ�سبوع املا�سي، احتجاجات 
دامي���ة اأدت اإىل مقت���ل الع�س���رات، م���ا اأثار 
غ�س���ب الأه���ايل واملحتج���ن، حي���ث عمد 
بع�سهم خالل الأي���ام املا�سية اإىل مهاجمة 
مرك���ز ال�سرط���ة، قب���ل اأن تتدخ���ل بع����س 
الو�ساط���ات الع�سائري���ة واملدني���ة به���دف 

تهدئة الأو�ساع.
واأعلنت نقابة املحامن باملحافظة يف وقت 

�سابق رفع 200 دعوى ق�سائية �سد رئي�س 
خلي���ة الأزمة يف حمافظ���ة ذي قار، الفريق 
جميل ال�سمري، من قبل ذوي ال�سحايا يف 
املحافظة. ويف وقت �سابق، اأ�سدر الق�ساء 
مذكرة قب�س بحق الفريق جميل ال�سمري، 
رئي����س خلية الأزمة يف ذي ق���ار واملبتعث 
من قبل رئي�س الوزراء امل�ستقيل عادل عبد 

املهدي.
ويوم الأربعاء، تعه���دت اللجنة الع�سكرية 
املكلف���ة بالتحقي���ق يف الأح���داث الدامي���ة 
التي �سهدتها املحافظ���ة اجلنوبية، بك�سف 
تفا�سيل ما ج���رى اأمام الراأي العام، ورفع 
تقري���ر نهائ���ي اإىل رئي�س ال���وزراء. وقال 
رئي�س اللجن���ة اإن "اللجنة �ستكتب تقريرًا 

نهائي���ًا يعر����س عل���ى رئي�س ال���وزراء بعد 
ال�ستماع اإىل جميع الأطراف".

كما اأك���د اأن "اللجنة ا�ستمعت اإىل �سهادات 
تك���ون  ال�سب���اط يف املحافظ���ة، و�س���وف 
�سفاف���ة وتك�سف كل تفا�سي���ل ما جرى يف 
املحافظ���ة خ���الل الأح���داث الأخ���رة اأمام 
ال���راأي العام"، موؤكدًا اأن "دور الإعالم مهم 

يف نقل احلقيقة من دون تزييف".
وعقب ذل���ك، اأعلن جمل�س الق�س���اء الأعلى 
يف العراق، ت�سكيل جلنة للتحقيق يف تلك 
الأح���داث. وقال املتح���دث با�س���م املجل�س 
عبد ال�ستار برقدار، يف بيان مقت�سب يف 
حين���ه، اإن "جمل����س الق�س���اء الأعلى �سكل 
هيئ���ة حتقيق مكون���ة من ثالث���ة من نواب 
رئي�س حمكم���ة ا�ستئناف ذي قار للتحقيق 
العاج���ل يف عمليات قتل املتظاهرين خالل 

اليومن املا�سين".
ي�س���ار اإىل اأن مفو�سي���ة حق���وق الإن�س���ان 
يف الع���راق، اأعلن���ت الأربع���اء )4 كان���ون 
الأول/دي�سم���ر( ارتف���اع ح�سيلة �سحايا 
الحتجاجات خالل ال�سهرين املا�سين اإىل 

460 قتياًل واأكر من 17 األف جريح.
وق���ال عل���ي البياتي، ع�س���و املفو�سية  يف 
ت�سري���ن  �سه���ري  اإن  �سح���ايف،  ت�سري���ح 
الأول/اأكتوب���ر وت�سري���ن الثاين/نوفمر 
املا�سي���ن �سه���دا مقتل ما ل يق���ل عن 460 
متظاه���را يف خمتلف املحافظات الو�سطى 

واجلنوبية ومن �سمنها العا�سمة بغداد.
كم���ا اأو�س���ح البيات���ي اأن اأع���داد اجلرحى 
جت���اوزت 17400 م�ساب، واأن اأكر من 3 
اآلف منه���م اأ�سيبوا بعاه���ات دائمة نتيجة 
برت الأطراف اأو فقدان الب�سر اأو اإ�سابات 

اأخرى.
اإىل ذلك، رجح ع�س���و املفو�سية، ا�ستمرار 
التظاه���رات، عازًي���ا ذل���ك اإىل اأن ا�ستقال���ة 
احلكوم���ة وحده���ا ل���ن تكف���ي لمت�سا�س 

غ�سب املتظاهرين.

 متابعة االحتجاج  

املتظاهري���ن  م���ن  ع���دد  تعر����س 
اخلمي����س اإىل طعن���ات بال�سكاك���ن، 
بعد دخ���ول مئ���ات املحتجن، �سمن 
مظاهرة كب���رة، لدعم الحتجاجات 

ال�سلمية.
وقال م�سدر طبي يف �ساحة التحرير، 
ام����س اخلمي����س، اإن “م���ا يق���ارب 13 
متظاه���را  تعر�سوا لطعنات ب�سكاكن 
يف منطق���ة الظه���ر، وال�س���در بينه���م 
ث���الث فتيات، وتلق���وا العالج يف خيم 

الأطباء".
اأخ���رى  اأع���دادًا  هن���اك  اأن  واأ�س���اف، 
تعر�ست لطعن���ات بال�سكاكن ولكن مل 

يعرف عددها لغاية الن".
وتابع اأن “الطعنات بال�سكاكن بداأت 
وق���ت تواف���د جمامي���ع كان���ت تهت���ف 
بهتافات �سيا�سي���ة يقدر عددها ب� 800 
�سخ�س وتقوم ب�سرب كل من ي�ساألهم 
ع���ن انتمائه���م اأو اأ�سب���اب تواجده���م 

بال�سكاكن“.
وكان���ت  �ساح���ة التحري���ر ق���د �سه���دت 
ام�س اخلمي�س توافد املئات من اأن�سار 

الأحزاب ال�سيا�سية يف العراق.
وحمل املتظاه���رون )الوافدون اإىل 
�ساح���ة التحرير( الأع���الم والرايات 
التي ت�س���ر اإىل الأحزاب ال�سيا�سية 

و�سط هتافات متجد العراق.
وظه���ر يف مقط���ع فيدي���و مت تداوله 
عل���ى مواق���ع التوا�س���ل الإجتماعي 
تواف���د املحتج���ن ع���ر نف���ق �ساحة 
التحرير قب���ل اأن يتم التعر�س اإليهم 
من قبل حمتجن اآخرين ويجرونهم 
على العودة ومغ���ادرة اأماكن جتمع 
الحتجاجات ال�سعبية التي ت�سهدها 

البالد منذ نحو �سهرين.
كم���ا اأظه���ر مقطع فيدي���و اآخر حلظة 
مغادرة اأن�سار الأح���زاب ال�سيا�سية 
�ساح���ة  يف  التظاه���رات  مواق���ع 

التحرير.
وياأت���ي ذل���ك يف ظ���ل خم���اوف م���ن 
امتداد ظاهرة "التظاهرات امل�سادة" 
التي اأطلقتها الأح���زاب واجلماعات 

امل�سلح���ة اإىل النج���ف الت���ي ت�سه���د 
توترًا ب���ن املتظاهرين وذوي قتلى 
التظاه���رات، الأي���ام املا�سية، الذين 
ق�سوا بنران قوات الأمن وحرا�س 
"مرق���د احلكيم"، حي���ث ارتفع عدد 
القتل���ى اإىل 26 متظاه���رًا بع���د وفاة 

اأحد اجلرحى متاأثرًا باإ�سابته. 
وقال م�سدر طبي اإّن نحو 13  �سابًا 
تعر�س���وا للطعن عل���ى اأيدي ملثمن 
يحمل���ون �سكاك���ن ومف���كات حادة، 
واإن الإ�ساب���ات يف الظه���ر والبطن 
وال���ذراع والفخ���ذ، واأغلبه���ا وقعت 
بالق���رب  اأو  التحري���ر  �ساح���ة  يف 
منها، لفت���ًا اإىل اأّن "جميع امل�سابن 
م�ستق���رة  بحال���ة  وه���م  اأُ�سِعف���وا، 

متامًا، ول يوج���د اأي منهم يف حالة 
خطرة".

يف املقاب���ل، ق���ال نا�س���ط يف �ساح���ة 
التحري���ر، اإن "حوادث الطعن قامت 
به���ا جمموع���ة دخلت م���ع تظاهرات 
الأح���زاب وامللي�سي���ات الت���ي دخلت 
قبل �ساع���ات اإىل �ساح���ة التحرير"، 
م�سيف���ًا اأّن "اله���دف وا�س���ح، وهو 
ترهي���ب املتظاهري���ن ب�س���كل يجعل 
وين�سح���ب،  يخ���اف  منه���م  ق�سم���ًا 
ال�سط���دام  عل���ى  الباق���ن  واإرغ���ام 
معهم، ثم توفر حجة لالأمن للدخول 
وف�ّس التظاهرات حتت غطاء ال�سلم 

الأهلي والأمن". 
من جهته، ق���ال النا�سط املدين ميثم 

علي، اإّن "اجلهات التي دخلت �ساحة 
التحري���ر الي���وم، تابع���ة جلماع���ات 
ال�سلط���ة،  يف  واح���زاب  م�سلح���ة 
وق���د حاول���ت تخري���ب التظاه���رات 
وحرفه���ا ع���ن م�ساره���ا، م���ن خ���الل 
واأخ���رى  طائفي���ة  �سع���ارات  رف���ع 
�سيا�سي���ة لعالق���ة للتظاه���رات بها، 
وبعد جتّنبه���م، �سّع���دوا ال�ستفزاز 
بطع���ن املتظاهرين"، حمم���اًل قوات 
الأم���ن العراقي���ة م�سوؤولي���ة حماي���ة 

املتظاهرين.
و�س���ور  فيدي���و  مقاط���ع  واأظه���رت 
من داخ���ل �ساحة التحري���ر عددًا من 
�سحاي���ا عملي���ات الطع���ن، متهم���ن 
"جماع���ة  وه���م  �سمَّ م���ن  �سراح���ة 

امل�سلح���ة"  واجلماع���ات  الأح���زاب 
بالوقوف وراء تلك العتداءات. 

وّج���ه  ذاته���ا،  للم�س���ادر  ووفق���ًا 
نا�سط���ون دع���وات اإىل زي���ادة زخم 
لعب���ة  لإف�س���ال  التحري���ر  �ساح���ة 
اأطلق���ت  الت���ي  امل�س���اد"  "ال�س���ارع 
وامللي�سي���ات،  الأح���زاب  �سراراته���ا 

ام�س اخلمي�س. 
عراقي���ة  ف�سائي���ة  قن���وات  وغط���ت 
تابع���ة لأح���زاب وف�سائ���ل م�سلح���ة 
تظاه���رات "ال�س���ارع امل�س���اد" لأول 
مرة، واأطلقت عليها ا�سم "تظاهرات 
دع���م الع���راق وك�س���ر املوؤام���رات"، 
وانطلقت يف بث موحد ومبا�سر من 

داخل �ساحة التحرير.

وياأتي ذلك مع توا�س���ل التظاهرات 
والعت�سامات يف مدن جنوبي البالد 
وو�سطه���ا، م���ع ا�ستم���رار الإ�سراب 
العام باملدار�س واجلامعات يف تلك 

املحافظات. 
وحول الو�س���ع يف �ساحة التحرير،  
اكد �سهود عيان ان الأكرية وا�سحة 
للتظاهرات ال�سعبية لتي انطلقت منذ 
�سهرين، و�سط م�ساٍع لنا�سطن ملنع 
الن���زلق اإىل اأي ا�ستف���زاز م���ن قبل 
متظاه���ري الأح���زاب املتجمعن يف 
ال�ساح���ة عند خيم���ة ن�سبوها هناك 
م���ع �س���ور لزعامات ديني���ة واأخرى 
حمل���ت اأعالمًا اأمركي���ة اأُحرَقت، اأو 

ُو�سَعت عند باب اخليمة.

نريد وطن:

ا�صتمرار التظاهرات في ذي قار.. وج�صور النا�صرية مفتوحة

اأحزاب وجماعات م�سلحة تريد االلتفاف على االحتجاجات

اعتداءات بالطعن وال�صرب على متظاهرين في �صاحة التحرير
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  نا�سر احلجاج

ل����وم الذين اعت����ادوا على روؤية العراقي����ن اأذلء ف�سدام 
املج����رم الذي جاءت ب����ه مع����ادلت اأنكل����و� اأمريكية مّثل 
الوج����ه املعتم للعراق، كان عراقي����ا، كالذين وقفوا اأذلء 
م����ع بريطاني����ا واإي����ران، واأمري����كا وتركي����ا… فمثل����وا 
الوج����ه الذليل للعراق القدمي، وج����ه تعاون مع الإنكليز 
ذياًل، ومع العثمانين تابعًا، ومع البويهين وال�سالجقة 

والتتار والرتك… نعم ذلك العراقي القدمي.
العراقي اليوم خرج من اأ�سره، وعاد اإىل احلرية ليقول 
للع����امل جمددا، كما ابتدعُت الكتابة، واخرتعت العجلة، 
وبنيت احل�سارة الأوىل، اأنا عائد اإليكم ل لأبني دولتي 
ال�سغ����رة مقابل اأمريكا والياب����ان واأملانيا، واإ�سرائيل، 
وال�س����ن، وح�سب، بل لأكون اأمة قائ����دة تنفع الب�سرية 
�سناع����ة  يف  الإن�ساني����ة،  والعل����وم  التكنولوجي����ا  يف 
جي����ل جديد م����ن الألكرتونيات مل تعه����ده الإن�سانية، اإن 
عبقريت����ي اأن����ا الإن�س����ان العراق����ي اجلديد، اأك����ر من اأن 
تدخلن����ي يف �س����راع مع اأخي الإن�سان يف ه����ذا البلد اأو 
ذاك، بل هي ت�سدين اإىل ان ابدع هاتفًا حمموًل يفوق ما 
�سنعت����ه البلدان الأخرى، وا�سنع و�سائط نقل اأقل كلفة 
واأك����ر اأمان����ا واأ�س����رع اأداء.. اأريد اأن����ا العراقي اجلديد 
اأن اأع����ود لأ�س����ارك يف انت����اج الغذاء وال����دواء وال�سكن 

لل�سعوب الأخرى.
اأعل����م اأن����ا العراقي انن����ي ُغّيبت عنكم طوي����ال، واأعلم اأن 
الع����امل بحاجة يل، جامعاته، ومراكز اأبحاثه وم�ستقبله 
كله، هااأنذا اأعود لكم منتجا م�ساهمًا يف خر الب�سرية.

اأن����ا هنا، اأعل����ن عودتي، فكفوا غثاءك����م عني، وقدروين 
ح����ق قدري، واحذروا اأن تعرت�سوا طريقي، لأن ذلك لن 
يوقفن����ي بل �سيجعلن����ي اأكر اإ�سرارا عل����ى احلياة وقد 

يكلفكم غاليًا.
تاأمل����وا روح ه����ذه الأمة العراقية، الت����ي ت�سرق �سم�سها 

من جديد.
فم����ن �ساء اأن ي�سارك الع����راق زهو اإ�سراقه فليقدم، ومن 

مل ي�ساأ فليتاأمل الفجر العراقي اجلديد.

تاأملوا الفجر العراقي اجلديد

عد�سة: حممود روؤوف

 براء ال�سمري

على الرغم من مرور اأكر من �سهرين على 
بدء الدرا�س����ة يف اجلامعات العراقية، اإل 
اأن الط����الب اجل����دد يف املراحل الأوىل مل 
يتمكن����وا من النتظام يف ال����دوام ب�سبب 
التداعي����ات الت����ي رافق����ت الحتجاج����ات 
م����ن  الأول  من����ذ انطالقه����ا يف  العراقي����ة 

اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي.
ن�سب����ة مهم����ة من ط����الب ه����ذه املرحلة هم 
م����ن ال�سباب الذي����ن مل تتج����اوز اأعمارهم 
الع�سري����ن عام����ا، ق����رروا الن�سم����ام اإىل 
التظاه����رات الت����ي حتّولت فيم����ا بعد اإىل 
اعت�سام����ات واإ�س����راب عن ال����دوام �سمل 
بغ����داد  يف  وجامع����ات  كلي����ات  تعطي����ل 

واملحافظات اجلنوبية.
التعلي����م  وزارة  يف  م�س����وؤول  وبح�س����ب 
الع����ايل والبحث العلم����ي العراقي����ة، فاإن 
اأغل����ب املقبولن اجلدد يف املرحلة الأوىل 
جامعاته����م  يف  بال����دوام  يلتحق����وا  مل 
بالعا�سمة بغداد واملحافظات اجلنوبية، 
بت�سجي����ل  اكتف����ى  بع�سه����م  اأّن  موؤك����دا 
مبا�سرت����ه يف الكلي����ة الت����ي قب����ل فيه����ا ثم 

قاطع الدوام.
واأ�س����ار اإىل وجود توجيه����ات اإىل عمداء 
ع����دم  ب�س����رورة  التدري�سي����ن  الكلي����ات 
ال�سغط عل����ى طلبة املرحلة الأوىل اجلدد 
حتى واإن مل ينتظم����وا بالدوام الر�سمي، 
مبينا اأن الوزارة مل تتخذ القرار املنا�سب 
بع����د ب�س����اأن الطلب����ة الذين انقطع����وا عن 
ال����دوام. واأو�سح اأن اأي قرار بهذا ال�ساأن 
�سياأخ����ذ بعن العتب����ار الظروف التي مر 
به����ا الطالب، وان�سمام اأعداد كبرة منهم 

اإىل املتظاهرين.
واأّي����ًا كانت اإجراءات وزارة التعليم بحق 
الط����الب املتظاهري����ن، فاإنه����ا ل����ن تك����ون 
ذات قيم����ة لطلب����ة املرحل����ة الأوىل الذي����ن 
خرجوا اإىل �ساحات العت�سام للت�سحية 
بدمائه����م مقاب����ل احل�س����ول عل����ى وط����ن، 
وفق����ا ملا قاله �سج����اد املو�سوي، وهو اأحد 
الطلبة املقبولن يف املرحلة الأوىل بكلية 

الهند�س����ة يف بغ����داد، مو�سح����ًا اأن����ه كان 
ينتظر بلهف����ة ومنذ �سن����وات يومه الأول 
يف اجلامع����ة، وكان يعتق����د اأن����ه �سيك����ون 

تاريخيا بالن�سبة له.
واأ�س����اف "بالفع����ل اأ�سبح ي����وم املبا�سرة 
تاريخيًا ولكن يف �ساحة التحرير ولي�س 
يف حرم اجلامعة"، مبينا اأن تاأخره �سنة 
اأو اثنت����ن ع����ن اإكمال درا�ست����ه اأمر ميكن 

تعوي�سه، اإل اأن ال����ذي ي�سيع وطنه فاإنه 
ل����ن يج����ده ال م����ن خ����الل ان�سمام����ه اإىل 

�سفوف احلراك ال�سعبي.
وب����ّن اأنه تعرف عل����ى اأ�سدق����اء جدد من 
املرحلة الأوىل باجلامعات خالل تواجده 
يف �ساحات التظاهر، موؤكدا اأنه "لن يعود 
اإىل منزله قبل اأن يتحقق التغير املن�سود 
الذي يتنا�س����ب مع الدم����اء الطاهرة التي 

�سالت يف �ساحات الحتجاج".
وحتّطم���ت اأح���الم بع�س ال�سب���اب الذين 
التظاه���رات  انته���اء  ينتظ���رون  كان���وا 
واملبا�س���رة بدوامه���م يف املرحلة الأوىل 
عل���ى اأيدي الق���وات العراقية التي قمعت 
عل���ي  النا�س���ط  وبح�س���ب  التظاه���رات، 
النا�سي فاإن 3 من ط���الب املرحلة الأوىل 
قتل���وا يف التظاه���رات، اثن���ان يف مدينة 
النا�سري���ة وثال���ث يف بغ���داد، مبينا اأنه 
�سينظ���م حلق���ة تع���ارف ثاني���ة يف �ساحة 
التحري���ر لإط���الع النا�س عل���ى ق�س�سهم 
ب���دل م���ن التع���ارف ال���ذي كان يفرت����س 
ع���ام  كل  مطل���ع  الكلي���ات  يف  اإقامت���ه 

درا�سي.
وق���ال النا�سط يف احتجاج���ات حمافظة 
ط���الب  اإّن  ودي���ع،  اأحم���د  الب�س���رة، 
ن���واة  مثل���وا  واملدار����س  اجلامع���ات 
احلركة الحتجاجي���ة يف املحافظة التي 
�سه���دت �سقوط بع�سه���م ك�سحايا للعنف 
املفرط، موؤك���دا  اأّن عددا كبرا من طالب 
املرحل���ة الأوىل مازال���وا ي�سارك���ون يف 
الحتجاج���ات باإ�س���رار وعزمية كبرين 
غ���ر مبالن بالعام الدرا�سي الذي فاتهم، 
لأنهم يقارنون اأنف�سه���م بالآخرين الذين 

فقدوا اأرواحهم يف �سبيل العراق.
و�س���دد الأ�ستاذ يف جامعة بابل بالنجف، 
ح�س���ن الفت���الوي، عل���ى �س���رورة قي���ام 
وزارة التعلي���م باتخ���اذ اإجراءات ت�سمن 
لطلب���ة املرحل���ة الأوىل حقوقهم من دون 
الإ�س���رار بامل�سرة التعليمية، موؤكدا  اأن 
الف�س���ل الدرا�س���ي الأول مل يتبق منه اإل 
�سهر واح���د ون�سبة كبرة من طالب هذه 

املرحلة مل تتلَق اأي حما�سرة.

 متابعة االحتجاج 

ق���دم ممثلون من مدين���ة الب�س���رة يف العا�سمة بغداد 
م�ساه���د حتاك���ي الأح���داث الت���ي جت���ري يف �ساح���ة 
التحري���ر عن طريق تق���دمي فعالية "م�س���رح ال�سارع" 
حيث �سوروا بطريقة دراماتيكية �سلمية التظاهرات، 
وكي���ف كان���وا يتلق���ون الرم���ي بالر�سا����س احلي يف 

حماولة لتفريق احتجاجاتهم.
وج���رت ه���ذه الفعالي���ة اأم���ام ح�س���د م���ن اجلماه���ر 
املتظاه���رة يف �ساحة التحرير وه���م يحاولون تغطية 
ه���ذه امل�سرحية الت���ي حتاكي ما ميرون ب���ه على مدى 
�سهري���ن بهواتفه���م الذكي���ة ون�سره���ا عل���ى من�س���ات 

التوا�سل الجتماعي.
يق���ول ممث���ل اأثن���اء تق���دمي العر����س امل�سرح���ي وهو 
ي���وزع الأعالم العراقية: "اأنا �سهيد. احتفظ بهذا معك 

كذاكرة. ل تفقده".
ويق���ول ممثل اآخر يدع���ى، علي ع�س���ام، "اإن الر�سالة 

الت���ي ميكن ت�سليمه���ا ب�سرعة هي ر�سال���ة فنية، �سواء 
كان���ت مو�سيق���ى اأو �سع���رًا اأو بالتمثي���ل. مت تق���دمي 
امل�سرحي���ة للنا����س. عندما يرى �سخ�س م���ا امل�سرحية 
عل���ى الهاتف، فاإن���ه ي�سعر باأنها حقيقي���ة، والأمل الذي 
مي���ر به ه���وؤلء ال�سب���اب �سي�سعر به هو اأي�س���ًا، قدمنا 

اأداًء جيدًا". 
يقول م�سطفى، مدي���ر متطوع يف مكتبة:  "اأنا اأع�سق 
التعلي���م، ومع ذلك مل اأ�ستطع اإنهاء درا�ستي. ميكن اأن 
ت�ساعدين الكتب الآن يف اإكمال تعليمي وحتى الآن مل 
ن�س���ع الكتاب جانبًا، نحن جي���ل PUBG. نحن اأي�سًا 

جيل مثقف وم�ستيقظ ب�سمر وعادات جيدة."
اأما املخرج م�سلم حبيب يقول "عندما انتهى ال�سطهاد 
وهداأ املحتجون، ج���اء دور الفن وزاد الوعي. ولدينا 
خي���ام �سينما وم�سرح ومو�سيقى. كم���ا اأن�ساأنا وزارة 
ثقافي���ة �سغرة،  حيث نعر����س اأفالمًا عراقية، وناأتي 
اأي�س���ًا باملو�سيقين والروائين الذين ينظمون ور�س 

عمل ويناق�سون العالقة بن الكتاب والثورة".

 فا�سل الن�سمي

مل يكت���ف املحتجون العراقي���ون، اأو من باتوا 
يعرفون ب�»�سب���اب ثورة ت�سرين«، باملظاهرات 
والهتاف���ات للتعبر ع���ن مطالبهم، ب���ل عمدوا 
اإىل اج���رتاح اأكر من طريقة لإي�سال اأفكارهم 
ومطالبه���م اإىل كل م���ن يرغ���ب اأو ل يرغب يف 

�سماعها.
واإىل جانب الأغ���اين احلما�سية وامل�سرحيات 
والعرو����س ال�سينمائي���ة املتوا�سلة يف �ساحة 
التحري���ر الداعمة لالحتج���اج واملحر�سة على 
اإدامته، برزت ر�س���وم »الغرافيتي« التي غطت 
ج���دران البنايات يف �ساح���ة التحرير ونفقها، 
كم���ا يف �ساح���ات التظاهر يف امل���دن املختلفة، 
باعتباره���ا اإح���دى اأه���م اأدوات التعب���ر التي 
وثقت احلراك الحتجاج���ي منذ الأيام الأوىل 

لنطالقه يف مطلع ت�سرين الأول  املا�سي.

وب���ادر طيف وا�س���ع من الفنان���ن من خمتلف 
الفئات العمرية يف وقت مبكر من عمر احلركة 
الحتجاجية، اإىل تزين نف���ق �ساحة التحرير 
موا�سي���ع  حتاك���ي  الت���ي  اللوح���ات  باأن���واع 
الحتجاج���ات وتوث���ق اأحداثه���ا، اإىل جان���ب 
تناوله���ا ملختل���ف الفعالي���ات والأن�سط���ة التي 
رافقت احلركة الحتجاجية وما قام به �سبابها 

من اأعمال وت�سحيات.
موج���ة  انتقل���ت  التحري���ر،  �ساح���ة  وم���ن 
»الغرافيتي« اإىل �ساحة العت�سام و�سط مدينة 
الب�س���رة اجلنوبي���ة، حي���ث قام���ت جمموع���ة 
»�سنا�سي���ل« ال�سبابي���ة بالر�سم عل���ى اجلدران 
واحلواج���ز الإ�سمنتي���ة يف ال�ساح���ة. ون�سط 
فنان���ون وفنانات يف حمافظ���ة كربالء لتزين 
ال�سوارع والأنفاق القريبة من مبنى املحافظة 

و�سط املدينة مبختلف الر�سوم.
واإذ ارتب���ط فن »الغرافيت���ي« يف بداية ظهوره 

يف القرن الع�سرين باأج���واء مو�سيقى »الهيب 
هوب« يف الوليات املتح���دة، وباأجواء ال�سلم 
يف اأك���ر م���ن م���كان، فاإن���ه ارتب���ط ه���ذه املرة 
بظ���روف غاي���ة يف التعقي���د واخلط���ورة يف 
الع���راق، كما ح���دث يف البل���دان العربية التي 
�سه���دت موج���ة املظاه���رات منذ ع���ام 2011، 
وتن���اول موا�سيع مل تبتع���د عن اأجواء العنف 
املف���رط و�سحاي���اه ال���ذي قابل���ت ب���ه القوات 

الأمنية املحتجن وانتقاد الطبقة ال�سيا�سية.
وُيالح���ظ اأن عددًا غر قليل من الر�سومات يف 
نف���ق �ساحة التحري���ر ركز على اأعم���ال العنف 
الت���ي طال���ت املتظاهري���ن بالر�سا����س احل���ي 
وقناب���ل الغ���از امل�سيل���ة للدموع الت���ي ت�سببت 
مبقت���ل كث���ر م���ن املحتج���ن، ويف جانب منه 
ركز عل���ى توثيق احل���روف الأوىل من اأ�سماء 

ال�سحايا وبطولتهم.
لالأو�س���اع  الناق���دة  الر�سوم���ات  واحتل���ت 

ال�سيا�سي���ة واملعي�سية حيزًا غر قليل، غر اأن 
الطابع املاأ�سوي واحلزين الذي ارتبط ببع�س 
الر�سوم���ات، مل مينع من تنفي���ذ اأعمال اأخرى 
تخت���زن طاق���ة كب���رة من الأم���ل بغ���د اأف�سل. 
اللوح���ات  �ساهم���ت  الأح���وال،  جمي���ع  ويف 
والر�سوم املنفذة يف اإ�سفاء طابع جمايل على 
نف���ق �ساح���ة التحرير وبقي���ة الأماك���ن بعد اأن 
كانت عر�س���ة لالإهمال، فجعل���ت منها ما ي�سبه 

املعار�س املفتوحة اأمام اأنظار املارة.
ويق���ول الفن���ان ه���ادي اخلط���اط، وه���و اأح���د 
امل�ساهم���ن يف اأعمال اخل���ط والر�سم وتنفيذ 
اللوحات ال�سوئية يف �ساحة التحرير واملطعم 
الرتكي: "�سباب ث���ورة ت�سرين ا�ستفزوا عددًا 
كبرًا م���ن الفنان���ن وحفزوهم عل���ى الإبداع، 
لذل���ك وجدنا فنانن كب���ارًا واأطباء ومهند�سن 
وطلب���ة ينف���ذون خمتلف الأعم���ال واملوا�سيع 
يف  و�ساح���ات  التحري���ر  �ساح���ة  يف  الفني���ة 

حمافظات اأخرى".
واأو�س���ح اخلط���اط اأن الر�سالة الت���ي وجهتها 
الأعمال الفنية والر�سومات "وا�سحة �سريحة 
ومن دون رتو�س، فهي عرت عن اأعظم حلظة 
عراقي���ة منذ ع���ام 2003. واأهم م���ا فيها اأنها 
اأزعج���ت جماع���ات الإ�س���الم ال�سيا�سي التي ل 
تطي���ق الفن وتكرهه ب���كل جتلياته، من الر�سم 

واملو�سيقى والغناء وحتى ال�سعر".
واإىل جان���ب اأعم���ال اخل���ط والر�س���م يف نفق 
رفق���ة  "قمن���ا  للخط���اط  وال���كالم  التحري���ر، 
جمموعة من الفنان���ن بتنفيذ اأعمال ولوحات 
تتعل���ق بالحتجاجات وم���ا رافقها ُعر�ست يف 
قاع���ة كولبنكي���ان للفنون، ومتح���ورت الفكرة 
التي نفذناه���ا عر اللوحات مع بع�س الزمالء 
ح���ول اأن العراق لي�س وطنًا نعي����س فيه، اإمنا 

وطننا الذي يعي�س يف داخلنا".
كان اخلط���اط نفذ قب���ل نح���و اأ�سبوعن لوحة 
اإع���الن �سوئية ارتفاعها ت�سعة اأمتار وعر�سها 
م���رت وربع امل���رت، و�سعت على مبن���ى »املطعم 
الرتكي« ال�سه���ر الذي ي�ستخدم���ه املحتجون 
مق���رًا ميدانيًا، وكت���ب عليها »قلع���ة الأحرار«، 
ب���دًل عن ت�سمية »جبل اأح���د« التي اأطلقت على 
املطعم بعد �سيطرة املتظاهرين عليه واإقامتهم 

الدائمة فيه.

دوام  م���������اك���������و  وط��������������ن  م���������اك���������و 

ال���ط���اب: االح��ت��ج��اج��ات ق��ب��ل ال���درا����ص���ة اأح��ي��ان��ًا

واآمالهم واأحزانهم  املتظاهرين  غ�صب  التحرير" يوّثق  فنانو الب�صرة يت�صامنون مع �صاحة التحرير"غرافيتي 
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عد�سة: حممود روؤوف

 �سعدون حم�سن �سمد 

م�ستعدين متنح���ون �سرف هذه الثورة ال�سبابية العظيمة ل�سرائيل 
ب����س  كان،  لي  الم���ارات،  او  قط���ر  اأو  ال�سعودي���ة  اأو  ولمري���كا 
مم�ستعدي���ن متنح���وه لل�سه���داء وا�سدقائهم الحياء. لي����س؟ لأن ما 
م�ستعدين تعرتفون بان هذي ثورة �سد ظلمكم وف�سادكم وجرائمكم 

وعمالتكم.
ه�س���ه لو الل���ي طالعن مية وميت���ن، اأو حتى لو ال���ف والفن، همن 
ميخالف، ب�س امل�سكلة الل���ي طالعن مالين، وبع�سر حمافظات، ويا 
حمافط���ات؟ حمافظ���ات ”الو�سط واجلنوب“ يعن���ي علي واحل�سن 
والعبا����س واملناب���ر واحل�سينيات واملواكب واللطمي���ات كلها طالعة 
�سدكم، يعني اذا ردنا نت�ساهل فاللي ثاروا �سدكم ي�سكلون اكر من 
% من قاعدتكم النتخابية، فاذا كل هذوله عمالء او يتم التالعب   75
بيه���م من قبل العمالء، ف�سن���و چنتو ات�سوون كل هذي ال�سنن؟ وين 
تنظيماتك���م وي���ن جماهركم وي���ن قواعدكم وين اأث���ر الفلو�س اللي 

نهبتوها؟
منا�سب���ة ه���ذا البو�س���ت ه���و حماول���ة بع����س الو�سولي���ن الن���زول 
ل�ساح���ات التظاه���ر يف عملي���ة تلكي���ط رزق رخي�س���ة، وامل�سكلة انه 
اللي تروجلهم قيادات الح���زاب ال�سيا�سية وكروباتهم! لي�س؟ حتى 

ايكولون �سوفو؟ هو هذا م�ستوى الثورة وهذوله اللي حركوها.
*****

�سوؤال:
م���ا دام ال�سي���د رئي����س ال���وزراء ه���و امل�س���وؤول الأول ع���ن جرمي���ة 
قت���ل املتظاهري���ن، م���ا يعن���ي اأن���ه ط���رف يف الق�سية، وه���و مع ذلك 
رئي����س اأعلى �سلط���ة تنفيذية يف البلد، فمن يج���ب اأن يتوىل متابعة 
اإجراءات حتريك الدعوى �س���ده والتحقيق معه؟ وهل يجب انتظار 
نهاية الف���رتة النتقالية لتفعيل هذا املو�س���وع؟ ثم كيف ن�سمن عدم 

ا�ستعماله �سلطته يف التالعب بالدلة؟
******

ت�سلل
الي���وم ا�ساه���د لول مرة خطًا م���ن ال�سوية معل���ق يف مدخل ج�سر 
الح���رار، يرب���ط ب���ن جانبي���ه، وير�سل عالم���ة عل���ى اأن ال�سرتخاء 
يح���اول اأن يجد له مكان���ًا يف هذه البقعة املزدحم���ة بالتوتر، خا�سة 

واأن ال�سباب على احلاجز كانو هادئن على غر العادة.
م���ع ذلك هناك �سبب اآخر جعل هذا اخلط من ال�سوية يثر ده�ستي، 
لأنن���ي قب���ل ان اتبين���ه وان���ا باجتاهي نح���و اجل�سر كنت ق���د تركت 
ورائ���ي ال�سب���اب يف �ساحة الوثب���ة ي�سعلون اطاراته���م ويتجمعون 
حوله���ا، ا�ستع���دادا ليلة متوت���رة. �ساأل���ت نف�سي، هل هن���اك ذراعان 
يعم���الن بالتن�سيق مع بع�سهم���ا، اأم اأنهما اجتاهان خمتلفان يحاول 

كل منهما اأن يفعل ما يراه منا�سبا هذه الأيام؟
بعيدا عن ال�ساحة واجل�سر، هناك من يتحدث عن حماولت حممومة 
لبع����س الكيانات واجلهات والح���زاب لتجد لها مكان���ا يف التحرير 
وم���ا حولها. فمث���اًل بع�سهم يحاول اأن يتغلغل ب���ن ال�سباب املحتج، 
ليقنعه���م بحم���ل ا�سم���ه، اأو ت�سمية خيمته���م با�سم كيان���ه، يف عملية 
اإيح���اء اإىل اأنه كان موجودًا هنا ايام الدخ���ان والر�سا�س وعمليات 

الكر والفر.

�صكد اأراذل انتم؟

 قحطان الفرج اهلل 

ميت���زج الن�سي���ج الجتماع���ي يف ع���راق م���ا بع���د 
ت�سري���ن، كامتزاج الأل���وان يف اللوحة الت�سكيلية 
م���رزا، مفه���وم الوح���دة الوطني���ة املت�سكل���ة من 

عالقات بن املختلفن واملتعار�سن. 
 ولكنه���ا مع ذلك تبق���ي ال�سئلة م�ستعلة حول دور 
املثق���ف والفن���ان ومهمت���ه يف املجتم���ع والدولة، 
وكي���ف يتخل����س من تهم���ة ال�سلبي���ة والرنج�سية 
التي و�س���ف بها على مّر حق���ب تاريخية وثورية 
كثرة يف العراق على الأقل؟ هل �سيظل يف �ساحة 
نفي ال�سلطة ومعار�ستها والتنظر �سدها ليكون 

عدوها؟ هل �سيهادن ويكون ب�سفها؟ 
هذا من جانب ال�سلطة... ومن جانب املجتمع هل 
�ستك���ون النخبوية هي اأدات���ه  للعزلة؟ هل �سيفهم 
نب����س ال�سارع ويوؤمن ب���اأن على الأر�س عرب من 
ن���وع اآخر؟ ع���رب �سغ���ار تعددت ج���ذور ثقافاتهم 
وانفتح���وا على عل���م جديد... ه���ل �سيفقد املثقف 
فاعليته وخ�سو�سيته اإذا كان ب�سف من ل يعرفهم 
ول يع���رف حقوقه���م؟... واعن���ي باخل�سو�سي���ة 
اطالعه باإنتاج الفكر و�سناعة املعرفة... اعتقد اأن 
دور املثقف احلقيقي الن يكمن بخلق واقع فكري 
جدي���د، واإنت���اج وتنظي���م مطال���ب توؤم���ن بحركة 
الزم���ن وتغير من���اذج التفك���ر خ���ارج �سناديق 

الرنج�سية والحتكار الطبقي.
اإن مهم���ة الفن���ان الي���وم مهم���ة عوي�س���ة وعلي���ه؛ 
يج���ب تغي���ر م�سارات���ه ك���ي يخ���رج من امل���اأزق، 

فم�سكلت���ه الن مل تع���د مع ال�سلط���ة ال�سيا�سية، اأو 
الديني���ة فق���ط، ب���ل اعقد اإنه���ا: م���ع املمانعات من 
داخل منظوم���ة التفكر نف�سها التي ل تزال جترت 
التاريخ والرتاث وتعيد اإنتاجه وتغفل الواقع بكل 
تعقيداته، م�سكلته من نقطة البداية التي يجب اأن 
تكون من الواق���ع اإىل امل�ستقبل ل من املا�سي اإىل 
املا�سي، ومن هنا اأنا اخالف معظم املثقفن الذين 
ي�سدمهم الواقع دائم���ا وي�سقط ما يف اأيديهم ول 
ي�ستطيع���ون املواجهة ل�سعف الأدوات لنهم كمن 
يواج���ه الدبابة باخلنجر، فاذا كان الواقع �سادًما 
دوًما؛ فعلينا اأن تكون اأدواتنا من الواقع ذاته كي 
نواج���ه بجدي���ة، ل اأن ن�ستورده���ا من ع���امل اآخر، 

دون معرفة ا�ستخدامها.
م���ا ُيالحظ على احلرك���ة الت�سكيلي���ة التي انبثقت 
م���ع احتجاجات ت�سري���ن يف بغ���داد نزوعها نحو 
�سناعة امل�ستقبل ل الع���ودة اإىل املا�سي، فهي يف 
اغل���ب جتلياتها متيل اإىل ك�س���ر القيود والعتماد 
على ا�ستخ���دام تدرجات الأل���وان الباردة، معرة 
بذل���ك ع���ن اأمل احلي���اة الذي ميثل���ه �سع���ار )اأريد 

وطن(.
تعتم���د اغل���ب اللوح���ات عل���ى عن�س���ر  الفاعلي���ة 
اجلمعي���ة، والإث���ارة امل�سرتك���ة ب���ن ال�سخو����س 
والثيمات يف اللوحة، وحتويل فكرة ال�سياع اإىل 

وجود �سعبي يبحث عن هدف �ساٍم.
كم���ا برزت من حي���ث املو�سوع���ات الفنية ظاهرة 
ال�سخرية من اأدوات الدولة يف قمع الحتجاجات 

والتعبر عن تلك الأدوات باأنها اأحد اأهم مقومات 
قتل���ت  فه���ي واإن  البق���اء واملقاوم���ة وال�سم���ود، 
املواطن فانها ت�سعل روح الوطن يف اآخرين كر.

كم���ا ب���رزت ثيم���ة امل���راأة ب�س���كل لف���ت يف بعدها 
والعن�سر الفل�سف���ي املولد لكل حركات الحتجاج 
وال�سم���ود فهي الوط���ن. هي امل���راأة الأر�س التي 
تنب���ت كل جمي���ل، ولك���ن ظهوره���ا مل يك���ن عاديا 
متث���ل  الت�سريني���ة  اللوح���ة  يف  امل���راأة  ف�س���ورة 
ت�س���ورا ب�سري���ا وذهني���ا ي�سر اإىل ك�س���ٍر للقيود 

الدينية والجتماعي���ة واملذهبية، فلم تعد اللوحة 
تطالب بحرية املراأة، بل املراأة الن هي من تطالب 
املجتم���ع وال�سلط���ة اإىل ال�س���ر يف درب احلرية، 
وهذا ما يوؤيده الزخم الالفت حل�سور الن�ساء يف 

�ساحات الحتجاج.
عنا�سره���ا  اغل���ب  ويف  الت�سكيلي���ة  اللوح���ة  اإن 
امل�سكل���ة مو�سوعيا وتقني���ا توؤكد ه���ذا الت�سور، 
ف���اإن مثل ه���ذه العم���ال ل تك�سف ع���ن خ�سائ�س 
ذات قيم���ة مبا�س���رة ميكن ا�ستظهاره���ا يف العمل 
الفني من خالل نظرة �سطحية م�ستعجلة، بل على 
العك����س تدف���ع املتلق���ي اإىل البحث ع���ن العالقات 
الداخلية الت���ي تربط العمل بامل�ساهد اأو مبحيطه 
امل���ادي واملعن���وي مًع���ا، ويكف���ي ردا ح�ساريا اأن 
يكون الر�سم اأحد اأدوات الحتجاج يف عامل ي�سج 

بانت�سار اجلهل والأمية.
 اإن الر�س���م ي�س���كل ظاه���رة يجب التوق���ف عندها 
الع���راق  يف  الحتجاج���ات  م�س���رة  يف  طوي���ال 
فه���ي ظاهرة وع���ي ُتتحيح لنا التاأم���ل يف عبقرية 
الأدوات امل�ستخدمة لالحتجاج، فعدنا ُيعيد الر�سم 
والف���ن فاعليته بن النا����س فهذا يعني اأن املجتمع 
ا،  ي�ستعي���د فعاليت���ه املجتمعي���ة والإن�ساني���ة اأي�سً
عر �سياغة املفاهي���م واملطالب ب�سورة ح�سارية 
وعلي���ه تكون م�ساح���ة العقالنية وتقبل الخر هي 
الأقرب من لغ���ة العنف وال�س���الح، اإذا كان الر�سم 
�سالح املقاوم���ة فعراق ما بع���د ت�سرين يف مقدمة 
اأمم تن���زع رداء احلرب نح���و رداء ال�سالم، واأول 

الغيث ر�سٌم ثم ننت�سُر..

 مرت�سى احلدود

و�س���ط �سخ���ب الحتجاج���ات يف حمافظة 
ذي قار وا�سراب نقابة املعلمن �سرع كادر 
م���ن التدري�سي���ن باإن�س���اء مدر�سة �سغرة 
مرك���ز  �ساح���ة احلبوب���ي  م���ن  زاوي���ة  يف 

الحتجاجات وتدري�س الطالب فيها.
عم���ار العكيل���ي مدر����س اللغ���ة العربية يف 
ثانوي���ة ال���رازي وج���د يف متابع���ة درو�س 
طالبه �سرورة ل تقل اهمية عن م�ساركتهم 
يف التظاهرات، اذ اجمع مع بع�س مدر�سي 
املدار����س احلكومي���ة عل���ى ا�ستغ���الل فرتة 
التظاه���رات والإ�س���راب ال���ذي اعلنت عنه 
نقابة املعلم���ن ليوؤ�س�سوا مدر�سة ا�سموها  

اأكتوبر". ثورة  "مدر�سة 
ال�سغ���رة  املدر�س���ة  اإن  العكيل���ي   يق���ول 
حتاك���ي واقع الحتج���اج الطالب���ي بهدف 
معرف���ة مطاليب ه���ذه ال�سريح���ة واملناهج 
يرغب���ون دون �سواه���ا.  وي�سي���ف  الت���ي 
ح���ول الفك���رة "ان�س���اأت املدر�س���ة املرجتلة 
داخ���ل خيمة من خي���م العت�سام يف �ساحة 
املراح���ل  بتدري����س  وبا�س���رت  احلبوب���ي 
املنتهي���ة من ال�ساد����س الع���دادي والثالث 
املتو�س���ط ب�سبب اهمي���ة املرحلتن يف ظل 

التوقيت الزمني الدرا�سي".
اح���د املحتج���ن يف �ساح���ة التظاهر ترع 
بجلب مقاعد اجللو�س البال�ستيكية لتكون 
بديال عن املقاعد اخل�سبية اخلا�سة بالطلبة 
يف مدار�سه���م املنتظم���ة، بينما ن���اأت خيمة 
املدر�س���ة يف احدى الط���رق املوؤدية ل�ساحة 
العت�سام لتك���ون بعيدة بع�س ال�سيء عن 

�سخب الهتافات.
وتبداأ الدرا�سة يف الثامنة �سباحا وت�ستمر 
حت���ى الثانية ع�س���رة ظهرا لتك���ون �سورة 
م�سابهة لتوقي���ت املدار�س الر�سمية، ال ان 
الدر����س الواح���د فيه���ا ا�سب���ح )60( دقيقة 
بزي���ادة )15( دقيقة ع���ن التوقيت الر�سمي 
التاأخ���ر  تعوي����س  به���دف  املدار����س  يف 

احلا�سل نتيجة ال�سراب.
بع����س  ي�سميه���ا  كم���ا  الث���ورة  مدر�س���ة 
ر  املتظاهري���ن �س���ورة جديدة م���ن التح�سّ
وطريق���ة للمطالب���ة بحق���وق التعليمي���ن، 
فالإح�سائي���ات الر�سمي���ة تك�س���ف عن اكر 
م���ن )90( مدر�س���ة طيني���ة يف ذي قار وان 
هن���اك حاج���ة اىل )800( بناي���ة مدر�سي���ة 
املدار����س،  يف  امل���زدوج  ال���دوام  لإنه���اء 

اإ�ساف���ة اإىل نق�س يف امل���الكات التدري�سية 
وامل�ستلزمات الدرا�سية.

نقاب���ة املعلمن املركزية قال���ت يف بياناتها 
عل���ى  املتعاقب���ة  احلكوم���ات  ان  ال�سابق���ة 
العراق تركت الطلبة يف العراء وب�سفوف 
مكتظة ومناهج درا�سي���ة ملتب�سة وبنايات 
متهالكة، واتخاذ قرارات تراها النقابة غر 
مدرو�س���ة تو�س���ع لطلب���ة املدار����س وحتى 

على م�ستوى الكوادر التدري�سية.
املناه���ج الدرا�سية تعاين ه���ي الأخرى من 
م�ساكل كب���رة بح�سب منى عب���د الفوازي 
مدر�س���ة اللغة العربية الت���ي حتدثت ب�ساأن 
"جت���رى تغي���رات م�ستم���رة عل���ى  ذل���ك: 
املناه���ج الدرا�سية فت�سب���ب م�سكلة للطلبة 
م���ع �سياع الوق���ت يف العط���ل واملنا�سبات 
املختلفة، كما اأن املعلومات املو�سوعة هي 
اك���ر م���ن عقلية الطال���ب فتجده���ا تنا�سب 
طلبة ال�ساد�س العدادي او اخلام�س بينما 
ي�سعونه���ا للثال���ث املتو�س���ط، وكث���را ما 

تكون مليئة بالأخطاء".
الت���ي  ال���دورات  ان  نن�س���ى  "ل  وت�سي���ف 
تعط���ى للمدر�سن لغر�س تطوير قابلياتهم 
ه���ي دورات خجول���ة ل ترق���ى للتعدي���الت 
ال�سريع���ة الت���ي جت���رى كل �سن���ة يف حن 

كان���ت التعديالت �سابق���ا حت�سل كل خم�س 
�سنوات فيتاح للجميع ا�ستيعابها".

وج���وار خيم���ة العت�س���ام يح���ث الطالب 
بع�سه���م البع����س على �س���رورة النخراط 
يف متابع���ة درو�سهم. يقول حممد ابراهيم 
طال���ب يف ال�ساد����س الع���دادي اإن اهمي���ة 
امل�سارك���ة  باأهمي���ة  للدرا�س���ة  احل�س���ور 
يف التظاه���رات. نح���ن نرف����س الت�سّي���ب، 
مرهون���ة  الحتجاجي���ة  فم�سوؤوليتن���ا 
مبوا�سل���ة الدرا�س���ة، ول ميكنن���ا اعط���اء 
مرر لأحد بالتخلي عن واجباته الدرا�سية 

وم�ستقبله".
ويب���دو احلما�س على وج���ه الطالب جعفر 
نا�س���ر بع���د اأن ل ح���ظ ح�س���ورا متفاع���ال 
م���ن زمالئ���ه ويق���ول ب�س���اأن ذل���ك: "ا�سعر 
باندف���اع ما كن���ت اأ�سع���ر به خ���الل دوامي 
باملدر�سة احلكومية، فاأنا اأرى ت�سجيعا من  
ا�ساتذت���ي الذي���ن اأخذوا عل���ى عاتقهم هذه 
املهمة، كم���ا اأرى زمالئي الذي���ن ي�ساركون 
درا�سته���م  ويوا�سل���ون  التظاه���رات  يف 
وهم���ا اأمران ي�سبان يف بن���اء بلدنا ب�سكل 

اأجمل".
ومل تق���ف مدر�س���ة ث���ورة اكتوب���ر عند هذا 
ا�ستقط���اب ع�س���رة  ا�ستطاع���ت  ب���ل  احل���د 

الريا�سي���ات  اخت�سا�س���ات  يف  مدر�س���ن 
والكيمياء والنكلي���زي ممن توافدوا على 
�ساحة العت�سام يف احلبوبي ومل يعلموا 
به���ذا امل�س���روع م�سبق���ا فتطوع���وا باإلق���اء 

الدرو�س ومواكبة الحتجاجات.
يق���ول ا�سامة رحيم وهو مدر�س لغة عربية 
مواق���ع  يف  طرح���ت  ت�س���اوؤلت  ع���دة  اإن 
م���ن  الفي�سب���وك  الجتماع���ي  التوا�س���ل 
قب���ل اأولياء الم���ور حول التاأث���ر ال�سلبي 
مل�ساركة ابنائهم يف الحتجاجات من خالل 
ع���دم اكم���ال املنه���ج وا�ستيع���اب درو�سهم 

العلمية.
وي�سي���ف قائال: كان اأولياء الطلبة قلقن من 
تاأخر ابنائهم وهو م���ا �سيثقل على كواهلهم 
ويجرهم على زجهم يف درو�س خ�سو�سية 
ك���ي ينال���وا مع���دلت عالي���ة يف المتحانات 
النهائية. حفزنا ذلك عل���ى حتمل امل�سوؤولية 
الوطني���ة والرتبوي���ة والتوج���ه اىل �ساحة 
العت�س���ام حامل���ن ادوات التعليم واخلطة 

الدرا�سية املقررة".
ذو الفق���ار علي طال���ب يف الثال���ث املتو�سط 
ل���زم البيت بعد اأن منع���ه ذووه من اللتحاق 
ب�ساحة العت�سام خ�سية على �سالمته ولكن 
ب�سب���ب �سكن���ه القريب م���ن �ساح���ة التظاهر 

ف���اإن للف�س���ول دفع���ه للتعرف عل���ى طبيعتها 
فاكت�س���ف مدر�س���ة الث���ورة وق���رر املواظب���ة 

فيها.  
ويق���ول  ح���ول ت�سلله من البي���ت واللتحاق 
بال�سف التعليم���ي "اأردت موا�سلة درو�سي 
الت���ي توقف���ت يف مدر�ست���ي الثانوية وعدم 
ا�ساعة الوقت وق���د اقنعت اأهلي بذلك برغم 

خماوفهم واأنا التزم بذلك منذ عدة ايام".
ويرى ذو الفقار اأن "ال�ساتذة الذين جتّمعوا 
م���ن عدة مدار�س يجه���دون انف�سهم من اجل 
اي�س���ال املعلوم���ة وتب�سيطه���ا لن���ا عك�س ما 
مدار����س  يف  او  مدر�ست���ي  يف  اراه  كن���ت 
زمالئي، فلم يكن بع����س ال�ساتذة متفاعلن 
معنا ب�سبب الروتن او انهم يحاولون انهاء 

وقت الدر�س باأي �سكل من ال�سكال".
التفاع���ل  يب���دو  الدرا�س���ة  خيم���ة  ويف 
الن�س���اين يف اف�س���ل حالته ب���ن الطالب 
الت���ي حمل���ت  البي�س���اء  وه���م مبالب�سه���م 
رمزي���ة ا�ستم���رار التعليم وب���ن املدر�سن 
اإذ يقف���ون يف  �س���ف واح���د  املتطوع���ن، 
تعطي���ل  اأن  مفاده���ا  ر�سال���ة  مو�سل���ن 
ه���و  واملدار����س  احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات 
لل�سغ���ط على احلكوم���ة يف بغداد من اأجل 

تنفيذ مطالب املتظاهرين.

المدر�سون يلقون الدرو�س في �ساحة االحتجاج:

مدر�صة في النا�صرية تواكب المظاهرات وتكمل المنهج الدرا�صي

الفن في �ساحة االحتجاج 
ث������ورة ال����وع����ي ال����وط����ن����ي.. ���ص��ع��ل��ة ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل م��خ��ت��ل��ف
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 علي ح�سني

ل يخدعنك���م ال���كالم املنم���ق واملع�س���ول ال���ذي 
اأطلقه ح���زب الدعوة ح���ول تاأيي���د التظاهرات 
واملطال���ب ال�سعبي���ة، واأن هن���اك رغب���ة �سعبية 
بالو�سول اإىل �ساحة التحرير واأن  "املواطنن 
قاموا با�ستئجار العجالت باأنف�سهم لنقلهم اإىل 
ال�ساح���ة"، كل ه���ذا الكالم ل يدخ���ل عقل طفل، 
لأن ال���ذي يري���د اأن ينظ���م تظاه���رة �سلمي���ة ل 
يحا�س���ر متظاهرين �سبانا ومي���زق اأج�سادهم 
املجتم���ع  يوؤل���ب  ول  وال�سف���رات  بال�سكاك���ن 
عل���ى بع�س���ه،  ول يرت���د بنا اإىل ع�س���ر وطبان 
و�سبعاوي وفدائيي �سدام، فالهجوم الربري 
عل���ى �سباب التحري���ر  لي�س فق���ط جرمية لكنه 
ف�سيح���ة مكتملة الأركان، تك�سف لنا اأي نوعية 
من الب�سر يحكموننا. املطلوب اليوم اأن نحاكم 
هوؤلء الذين نف���ذوا الهجوم، واأن يخرجوا لنا 
لنع���رف منهم بو�سوح، من الذي دفع لهم، ومن 
الذي اأعطاهم الأوامر، وطبعا بالتاأكيد البع�س 
من���ا يعرف م���ن ه���ي الروؤو����س الكب���رة التي 
خطط���ت ودب���رت له���ذه اجلرمي���ة. اإذا �سدقنا 
�فر�س���ا- بيان ح���زب الدعوة ب���اأن املتظاهرين 
ج���اوؤوا ب�سكل طوع���ي، واإذا �سدقنا � اأي�سا � اأن 
اأجهزة الأمن لي�س لها دور، واأن قوات مكافحة 
ال�سغب مل تخل���ع مالب�سها وترتدي الد�سادي�س 
واملالب����س املدني���ة، واإذا افرت�سن���ا اأن رئي����س 
ال���وزراء املطرود ع���ادل عبد امله���دي مل يكن له 
دور يف امل�سرحي���ة اإذا �سدقن���ا كل ذل���ك، فم���ن 
البديه���ي اأن تقول لنا احلكوم���ة وبو�سوح من 
الذي دب���ر الهجوم على املتظاهري���ن ال�سباب؟، 
واإل �سنج���د اأنف�سن���ا اأم���ام من���اورة مك�سوف���ة 
لإطال���ة اأم���د الف�س���اد ال�سيا�س���ي لأق�س���ى فرتة 
ممكن���ة، ولتدبر م���ررات مل�سوؤول���ن فا�سدين 
يت�سابق���ون لنه���ب اأم���وال ال�سع���ب وتهريبها. 
اإن احلكوم���ة �سقط���ت يف اللحظة التي �سمحت 
فيها بقتل وتعذيب ومطاردة متظاهرين ذنبهم 
الوحي���د اأنهم طالب���وا بالق�سا�س من املف�سدين 
وبتق���دمي اخلدم���ات وبالتنمي���ة والإ�سالح، ما 
ح���دث ام����س اخلمي����س، ه���و �سناع���ة البطانة 
الفا�س���دة الت���ي كون���ت ثروته���ا ونفوذه���ا يف 
غفل���ة م���ن الزم���ن، ومن ثم ه���ي تقاتل ب���كل ما 
متلك من اأ�سلحة لك���ي حتتفظ على ما ا�ستولت 
علي���ه من منا�س���ب واأموال ونف���وذ، هوؤلء هم 
اأع���داء الع���راق اجلدي���د، طبق���ة م���ن املنتفعن 
والنتهازين ومروج���ي الأكاذيب والراق�سن 
عل���ى كل احلب���ال، وم���ن ث���م لي����س غريب���ا اأن 
جنده���م يظه���رون يف الف�سائي���ات يوزع���ون 
البت�سام���ات ال�سف���راء، فكلهم وج���وه خمتلفة 
لعمل���ة واحدة رديئة. اإذن احلفل���ة كانت مرتبة 
وم�سنوع���ة ومفركة قاده���ا م�سوؤولون عملوا 
م���ن خالل غرف���ة عملي���ات واح���دة، هدفهم منذ 
البداي���ة الت�سوي����س باأ�سواته���م املزعج���ة على 
روعة تظاه���رات ال�سباب يف �ساح���ة التحرير، 
كان راأ����س احلربة يف هذه احلفل���ة �سيا�سيون 
وا�ستعل���ت  �سمائره���م  جف���ت  وم�سوؤول���ون 
حناجره���م بالأكاذي���ب والدع���اءات، ب���دءا من 
اته���ام املتظاهري���ن بالنتم���اء حل���زب البع���ث 
م���رورا  اأجنبي���ة،  اأجن���دات  املقب���ور وبتنفي���ذ 
باخلط���ب الرنان���ة الت���ي يلقيها علين���ا كل يوم 
�سلة اأن�س احلكومة، وانتهاء بتنظيم تظاهرات 
�سعاره���ا ال�سك���ن يف ظه���ر �سب���اب التحرير.. 
كن���ت اأمتن���ى اأن يجيبن���ي ال�س���ادة يف ح���زب 
الدع���وة عن كي���ف وج���دوا اأنف�سه���م اليوم مع 
التظاهرات؟ فيما ظلوا خالل الأ�سابيع املا�سية 
ي�ستم���ون املتظاهري���ن ويخونونه���م من خالل 
قن���اة اآف���اق الناطقة با�س���م حزب الدع���وة، هل 
التظاهرات الت���ي تطالب باخلدمات والإ�سالح 
ح���رام؟، فيما التظاه���رات التي تهتف لالأحزاب 
ال�سيا�سي���ة ح���الل؟.. الذي���ن خطط���وا جلرمية 
�ساح���ة التحرير، ينبغ���ي حما�سبتهم فورا، لأن 
اأمثاله���م ل ميانع���ون يف ح���رق كل �س���يء يف 

�سبيل م�ساحلهم اخلا�سة.

�صكاكين حزب الدعوة 

العمود الثامن 

 متابعة / االحتجاج 

املتظاهري���ن  م���ن  ع���دد  وج���ه 
التحري���ر،  �ساح���ة  واملعت�سم���ن يف 
اخلمي�س، خطابا اىل املرجع الديني 
ب�س���اأن  ال�سي�ست���اين،  عل���ي  العل���ى 
دخ���ول م�س���رة اىل �ساح���ة التحرير 

حاملة �سعارات با�سم املرجعية، فيما 
طالبوا املرجعية بتكرار تاأكيد موقفها 
ال�ساب���ق الراف����س حلم���ل ا�سمه���ا او 
�سوره���ا يف �ساح���ات الحتجاج من 

قبل اأي جهة.
وج���اء يف بي���ان تلق���ت )الحتجاج( 
ن�سخ���ة من���ه ام����س اخلمي����س "نحن 

جمموعة من نا�سطي �ساحة التحرير 
وال�ساحات املحيطة، ندين ون�ستنكر 
ما ح�سل اليوم من نزول جمموعات 
منظم���ة اىل �ساح���ة التحري���ر تهت���ف 
باأ�سماء وترفع �سورًا واأعالم اأخرى 

غر العلم العراقي".
املرجعي���ة  النا�سط���ون،  وطال���ب 

العلي���ا يف النج���ف، والت���ي "بين���ت 
موقفه���ا امل�س���رف باأك���ر م���ن خطبة 
ترف����س  اأنه���ا  عنه���ا  �س���ادر  وبي���ان 
تل���ك املمار�س���ات، ب���اأن توؤك���د وتلزم 
كاف���ة ال�سن���وف بعدم رف���ع �سورها 
�ساح���ات  داخ���ل  با�سمه���ا  والهت���اف 
التظاه���ر، وذلك لأن من يدعون باأنهم 

اتباع���ًا للمرجعية العلي���ا هم اأبعد من 
ذل���ك بكث���ر، وه���م جماع���ات منظمة 
وتابع���ة لأح���زاب الف�س���اد وال�سلطة 
ويتخ���ذون من ا�س���م املرج���ع الأعلى 
غطاء له���م، والدليل يف ذلك ما ح�سل 
اليوم من ع���دم العرتاف بتوجيهات 
املرجعي���ة ونزولهم يهتف���ون با�سمها 

حتت ذريعة طرد املند�سن".
كما رف�سوا وا�ستنك���روا  "ما ح�سل  
ام����س  اخلمي����س، داع���ن املرجعي���ة 
العليا اإىل "جتدي���د رف�سها ملا ح�سل 
كونه���ا امل�سوؤول���ة ع���ن بي���ان موقفها 
اإزاء م���ا ح�سل ول يحق لغرها بيان 

ذلك".
اإىل  املتظاه���رون يف خط���اب  واأك���د 
الفا�س���دة  جميعًا  ال�سلطة  “اح���زاب 
دون اي ا�ستثن���اء، اأنه���م واعون مبا 
تخطط له تل���ك الأحزاب وم�ستعدون 
لردهم”، حمذرين من "اتخاذ الرموز 
رك���وب  ملح���اولت  غط���اء  العراقي���ة 

التظاهرة او امل�سا�س بها".
ب�“اإبع���اد  الأح���زاب،  تل���ك  وطالب���وا 
جمموعاته���م املنظم���ة والت���ي نزل���ت 
داخ���ل  والفو�س���ى  ال�سغ���ب  لإث���ارة 
ال�سكاك���ن  بحمله���م  ال�ساح���ات 
واحلارق���ة”،  اجلارح���ة  والدوات 

مهددي���ن ب�"بف�س���ح تل���ك املجمامي���ع 
ومن يق���ف خلفها يف ح���ال ا�ستمرت 

تلك الأعمال".
م���ن جهة اخ���رى اي���د ح���زب الدعوة 
ال�سالمي���ة، ام�س اخلمي�س، امل�سرة 
التي انطلقت باجتاه �ساحة التحرير 
به���دف “ط���رد املخربن”، فيم���ا دعا 
للم�سارك���ة  وجماه���ره  ان�س���اره 

الوا�سعة يف الحتجاجات.
وج���اء يف بي���ان احلزب ال���ذي تلقت 
“زحف���ت  الحتج���اج  ن�سخ���ة من���ه: 
للمرجعي���ة  املوؤي���دة  اجلماه���ر 
الديني���ة العليا والتظاهرات ال�سلمية 
التحري���ر  �ساح���ة  اىل  الإ�سالحي���ة 
ببغ���داد  وه���ي ت�س���دح بال�سع���ارات 
والتجدي���د  التغي���ر  تدع���م  الت���ي 
وحماربة الف�س���اد، وتندد بالتخريب 
واملند�سن، وتوؤيد املطاَلب امل�سروعة 
للمتظاهري���ن يف الو�سط واجلنوب، 
وتوؤكد على ان ال�سالح مهمة وطنية 
داخلي���ة تنه����س به���ا ق���وى ال�سع���ب 
ال�سيا�سي���ة  وق���واه  �سرائح���ه  ب���كل 
وبتوجيه  والع�سائرية  والجتماعية 
ورعاي���ة من املرجعي���ة الدينية العليا 
وتع���اون كل اخلرين م���ن اأبناء هذا 
الوطن احلبيب، وتظافر جهودهم”.

 عامر موؤيد 

الحتجاج���ات امل�ستم���رة منذ اأربعن 
يوم���ا تقريبا اعادت ال���روح الوطنية 
للكثر م���ن ابن���اء الع���راق وجعلتهم 
يفك���رون بوع���ي اكر جت���اه م�سالح 

وطنهم.
ل ميك���ن ان���كار امل�سارك���ة الوا�سع���ة 
ال�سع���ب  ابن���اء  م���ن  كب���ر  لطي���ف 
بالتظاه���رات يف خمتلف املحافظات 
العراقي���ة ومنهم من بقي حتى يومنا 

هذا يف �ساحات العت�سام".
خرج���ت  ع���دة  تطوعي���ة  مب���ادرات 
م���ن رحم الحتج���اج منها م���ا يتعلق 
بع����س  تاأهي���ل  واإع���ادة  بالتنظي���ف 
عل���ى  الر�س���م  ع���ن  ف�س���ال  الأبني���ة 

اجلدران اخلربة.
من �سمن ما انت�سر خالل الأ�سبوعن 
املا�سي���ن ه���و حمل���ة "دع���م املنت���ج 
ف�س���اء  كان  والت���ي  الوطن���ي"  

الفي�سبوك حا�سنا لها ب�سكل كبر.
يقول رائ���د �سليم اح���د الداعن لهذه 
احلمل���ة يف ت�سري���ح ل�)احتجاج( اإن 
ب���ل جاءت  عليها  يتف���ق  "الفك���رة مل 
تاأكي���د  ولي���دة لالحتجاج���ات وه���ي 

ل�سعار اأنا عراقي". 
وا�س���اف ان "التفاع���ل الآن كبر يف 
و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي حيال 
هذا المر وهناك رغبة حقيقية جتاه 

العتماد على املنتوجات العراقية".
وب���ن ان"الكثري���ن بالفع���ل ب���داأوا 
مبقاطع���ة املنتوج���ات غ���ر العراقية 

وع���دم �سرائها وذلك لدع���م ال�سناعة 
والزراعة العراقية".

واأ�س���ار اىل ان "ه���ذه احلمل���ة بداأت 
ب�سخ����س و�ست�ستمر  حتى ت�سل اىل 
كل بي���ت عراقي لن املنت���ج العراقي 

ليقل �ساأنا عن بقية املنتوجات".
�سفح���ة با�سم "دع���م املنتج الوطني" 
و�سلت اىل مايق���ارب مليون معجب 
يف غ�سون ايام قالئل وتوقعات بان 

تزداد مع مرور اليام.
ا�سح���اب ال�س���واق بالفع���ل لحظوا 
ك���رة ال�سحب عل���ى املنت���ج العراقي 
ل�سيما الألبان فيما اكدوا ان البع�س 
لي�سغلون بالهم مبثل هذه المور".

لبي���ع  متج���ر  �ساح���ب  في�س���ل 
حديث���ه  يف  يوؤك���د  الغذائي���ة  امل���واد 

عل���ى  "الإقب���ال  ان  ل�)الحتج���اج( 
املنتوج���ات العراقي���ة ا�سب���ح ب�سكل 

كبر بعد الحتجاجات الخرة".
وب���ن ان "املنتج الإي���راين والرتكي 
عليه الإقب���ال الكر لك���ن الن املواد 
امل�سنع���ة حملي���ا عليها ن�سب���ة �سراء 
كب���ر وحتى نح���ن كاأ�سح���اب حمال 

�ساعفنا ن�سبة الطلب عليها". 
واأ�سار اىل ان "ال�سراء بالتاأكيد فقط 
للمنت���ج العراق���ي لننا نفتق���د الكثر 
م���ن املنتجات ولكن نطم���ح ان يكون 
امل�ستقبل اف�س���ل من ناحية الت�سنيع 

العراقي".
الإقب���ال عل���ى املنتوج���ات العراقي���ة 
الغذائي���ة  امل���واد  عل���ى  يقت�س���ر  مل 
وم�ساحيق التنظيف فقط بل جتاوزه 

اىل الفواكه واخل�سراوات. 
رو الرمان امل�سريون  ويواجه م�س���دِّ
اأزم���ة كب���رة بع���د خ�س���ارة ال�س���وق 
العراقي ال���ذي ميّثل اأك���ر الأ�سواق 
امل�س���ري،  الرم���ان  اإىل  بالن�سب���ة 
وذل���ك بعد ق���رار ال�سلط���ات هناك يف 
نوفمر/ ت�سرين الثاين املا�سي منع 
واردات���ه م���ن كل املنا�س���ئ، مب���ا فيها 

م�سر.
يق���ول اأحم���د خل���ف، �ساح���ب اإحدى 
�سركات ت�سدير احلا�سالت الزراعية 
نق���ال ع���ن و�سائ���ل اع���الم م�سرية اإن 
الق���رارات الفجائي���ة بغل���ق اأ�س���واق 
ت�سديري���ة اأمام املنتج���ات  امل�سرية، 
توؤدي اإىل خ�سائ���ر جّمة للم�سّدرين، 
اإذ اإنهم يكونون يف  الغالب قد ا�سرتوا 

املح�سول واأعّدوه للت�سدير .
احد املغردي���ن يف �سفحة دعم املنتج 
الوطني كتب: معمل البان الديوانية 
ع���اد للعم���ل بطاقت���ه الق�س���وى بع���د 
ازدياد الطلب على منتجاته املتنوعة، 
لدرج���ة  ال�س���راء  طلب���ات  وارتف���اع 

ت�سفر النتاج يوميًا.
وب���ن ان املعمل الن يجه���ز طلبيات 
الديوانية وبغ���داد واحللة وكربالء، 
وي�سطر العاملون فيه اىل البقاء اىل 
ما بعد اوقات الدوام الر�سمي لاليفاء 
املحج���وزة  التجهي���ز  بالتزام���ات 
للمنتج���ات بع���د ان كان املعمل ينتج 
كميات حم���دودة ج���دًا ب�سبب �سعف 
الطل���ب املحل���ي ومناف�س���ة امل�ستورد 

يف ال�سواق.

حملة على الفي�سبوك  تتحول اإلى اأر�س الواقع  

مبادرات تطوعية لدعم  املنتج الوطني  �صمن م�صروع "اأناعراقي"

هددوا ب� "ت�سخي�سهم وف�سحهم"..

ر�صالة من نا�صطين في التحرير اإلى ال�صي�صتاني: هذا ما فعلته "جماعات منظمة" با�صمك!


