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 متابعة االحتجاج 

واأك����دت املنظم����ة اأنه����ا جمعت  �س����هادات  
لن�س����طاء ومتظاهرين واأقارب الن�س����طاء 
املفقودين من بغداد وكربالء والديوانية 
الذي����ن قال����وا اإن م����ا يح����دث ه����و “حملة 
اإرهاب” واأن “اأي مكان مل يعد اآمنًا” بعد 
تعر�ض عدد من املحتجني والنا�سطني اإىل 
القت����ل اأو الختط����اف والختفاء الق�سري 
يف الأ�سبوع����ني املا�سيني، وكان معظمهم 
يف طريقهم اإىل املنزل بعد الحتجاجات. 
ومتك����ن متظاه����رون اآخرون م����ن الفرار 

بعد حماولت لإطالق النار عليهم.
" اإن الفتق����ار املطل����ق  واأ�س����اف البي����ان 
لل�سلط����ات اإىل التح����رك خ����الل الأ�سابيع 
املا�سي����ة قد مه����د الطري����ق له����ذه املرحلة 
املُرعبة اجلديدة يف ما يبدو اأنها حماولة 
�ساملة ل�سحق الحتجاجات يف العراق من 
خ����الل غر�ض اخلوف بني ال�سكان. وقالت 
لني معلوف، مديرة منظمة العفو الدولية 
يف ال�سرق الأو�سط، اإن تقاع�ض احلكومة 
ويف  الر�س����ا،  اإىل  الأق����ل،  عل����ى  ي�س����ر، 
بع�ض احل����الت اإىل التواطوؤ، يف حالت 
الختف����اء الق�سري والتعذيب والقتل غر 
يف  املتظاهري����ن  لالأ�سخا�����ض  القان����وين 

ال�سوارع للمطالبة بحقوقهم الإن�سانية. 
اأن  بيانه����ا   يف  املنظم����ة  و�سح����ت  كم����ا 
هن����اك �سل�سل����ة م����ن حم����اولت الغتي����ال 
�س����د املتظاهرين، وخا�س����ة اأولئك الذين 
كانوا يف طريقهم اإىل منازلهم من مناطق 
الحتج����اج يف الأ�سب����وع املا�س����ي. وفقًا 
للمتظاهرين، فاإن ال�ستهداف الع�سوائي 
للن�سط����اء واملتظاهرين ق����د خلق جوًا من 
الرع����ب. واأو�سح اأحد املحتج����ني: “اإننا 

نح����اول جميعًا اأن نفهم ه����ذا النمط. لكن 
عندم����ا يت����م ا�سته����داف متظاه����ر منتظ����م 
ونا�س����ط ب����ارز، يوجد منط واح����د فقط: 

ترويع اجلميع ، وا�ستهداف اجلميع”.
يف 8 دي�سمرب/كانون الأول ، ُقتل النا�سط 
فاهم الطائي يف مدينة كربالء اجلنوبية، 
بينما مت اكت�س����اف جثة نا�سط اآخر، وهو 
علي جنم الالمي، يف بغداد يف ال�ساعات 

دي�سمرب/كان����ون   11 ي����وم  م����ن  الأوىل 
الأول. ج����روح يف الراأ�ض. وفقًا للن�سطاء 
وال�سه����ود الذي����ن حتدث����ت اإليه����م منظمة 
العف����و الدولي����ة، كان عل����ي، ال����ذي ج����اء 
اأ�ساًل من حمافظة وا�سط، يف طريقه اإىل 
منزل اأقارب����ه من الحتجاجات يف ميدان 

التحرير.
اأخ����رب �ساه����د عي����ان اآخر املنظم����ة اأنه يف 

وقت �سابق من ه����ذا الأ�سبوع، قام رجال 
ملثم����ون يف �سي����ارة باإط����الق الن����ار على 
ثالث����ة متظاهري����ن وه����م يف طريقهم اإىل 
منزلهم �سرقي بغداد من ميدان التحرير. 

اأ�سيب اثنان منهم.
ق����ال متظاهر اآخر من بغداد: “لقد اأطلقوا 
النار علينا، وقن�سونا، والآن ينتظروننا 
يف الأزق����ة وبالقرب م����ن منازلنا … قبل 

ب����دء اإط����الق الن����ار، كان لدين����ا اأ�سبوع ملا 
كنا ن�سمي����ه “ليايل ال�سكاك����ني”. الرجال 
والأولد الذين يرت����دون مالب�ض منتظمة 
يح�س����رون وكاأنه����م متظاهرين ويبداأون 
املع����ارك. راأيت اأحدهم يح����اول التحر�ض 
جن�سيًا مبتظاه����رة وعندما تدخل الأولد 
القريب����ون لإيقافها، قاتله����م. فجاأة �سرب 
الفو�س����ى،  ويف  املتظاهري����ن،  اآخ����رون 

ُطعن ثالثة متظاهرين ول اأحد يعرف من 
فعل ذلك”. و�سف متظاهر من الديوانية 
كيف جنا هو ومتظاهر اآخر بعد اأن اأطلق 
رج����ال م�سلح����ون �س����ت اأو �سب����ع طلق����ات 
وطلب����وا  اإيقافه����م  بع����د  �سيارته����م  عل����ى 
منه����م اخل����روج من ال�سي����ارة. وذك����ر اأنه 
اأبل����غ ال�سلط����ات املحلي����ة، م�س����رًا اإىل اأن 
كام����رات الدوائر التلفزيونية املغلقة يف 
موقع احلادث ر�سدت احلادث، لكنه اأبلغ 
اأن الكام����رات ل تعمل. واأكد امل�سوؤولون 
لحقًا لل�سهود اأن امل�سلحني كانوا اأع�ساء 

يف ال�سرطة املحلية.
يف منط من حالت الختفاء والختطاف، 
اخُتطف النا�سط البيئي واملتظاهر �سلمان 
خر الله �سلمان البالغ من العمر 28 عامًا 
ومتظاهر اآخ����ر ق�س����رًا يف 11 دي�سمرب/

كان����ون الأول يف ح����ي الكاظمي����ة ببغداد 
حيث ذهبوا ل�سراء خيام للمتظاهرين يف 
ميدان التحرير. طبق����ًا لأقارب �سلمان، مل 
يرد الرجالن على هواتفهما بعد الظهرة 
وبحلول ال�ساعة 3 م�ساًء، بدا اأن هواتفهم 
كان����ت مغلق����ة. مل ي�سمع����وا اأي �س����يء عن 
الرجل����ني منذ ذلك احل����ني ، على الرغم من 
ال�ستف�سار م����ع ال�سلطات املحلية. قالوا: 
التهدي����دات غر  “تلق����ى �سلم����ان بع�����ض 
املبا�سرة منذ ح����وايل اأ�سبوعني باأنه كان 
يت����م مراقبته… لكنه رف�ض ذلك”. واأبلغ 
الأقارب منظمة العف����و الدولية اإنه يعتقد 
اأن الرجل����ني حمتج����زان يف معتقل مطار 

املثنى يف بغداد للتحقيق معه.
كرب����الء  يف  اأخ����رى  متظاه����رة  وقال����ت 
ملنظم����ة العف����و الدولية اإن رج����اًل ملثمني 
 8 يف  حاول����وا  ناري����ة  دراج����ة  عل����ى 
دي�سم����رب اإجباره����ا عل����ى رك����وب �سي����ارة 

�س����وداء رباعية الدف����ع عندما كانت تغادر 
الحتجاج����ات بالق����رب م����ن دوار الرتبية 
باملدينة. واأو�سح����ت اأنها ا�ستجوبت يف 
وق����ت �سابق من الأ�سبوع م����ن قبل �سائق 
�سيارة حول اأن�سطتها يف جمع التربعات 
وتاأمني امل�ساعدة الطبية للمتظاهرين يف 
املدين����ة. ل ميكنك تخيل م�ستوى اخلوف 
الذي ن�سعر به جميع����ًا الآن. لكن ل فائدة 
من الهرب. من الوا�سح اأنهم يعرفون اأين 
يعي�ض الن�سطاء. يق����ول اأحد املتظاهرين 
الذكور م����ن بغداد ملنظمة العف����و الدولية 

اإنهم يعرفون مكان عائالتنا.
واأك����دت املنظم����ة اإنه يجب عل����ى املجتمع 
الدويل التحدث ب�س����كل عاجل والت�سدي 
للو�سع املقلق يف العراق، حيث اإنه ياأخذ 
منعطفًا خطرًا جديدًا ويخاطر بالت�سعيد 
اأكرث. لق����د عانى ال�سع����ب العراقي طوياًل 
واأك����رث م����ن ال����الزم م����ن دورات العن����ف 
املتتالي����ة. قال����ت لني معل����وف: “يجب اأن 

يكون هناك حد لذلك”.
كما دعت منظمة العفو الدولية ال�سلطات 
ح����د  و�س����ع  اإىل  با�ستم����رار  العراقي����ة 
حلمل����ة الرتهيب التي ل ه����وادة فيها �سد 
املتظاهري����ن يف جميع اأنح����اء البالد منذ 
اأكتوبر/ت�سرين  اندلع الحتجاجات يف 
ا�ستخ����دام  املنظم����ة  وثق����ت  وق����د  الأول. 
يف  مب����ا  املميت����ة،  للق����وة  الأم����ن  ق����وات 
ذل����ك الذخ����رة احلي����ة، �س����د املتظاهرين 
للقنابل امل�سيلة  امل�ساملني، وا�ستخدامه����م 
للدم����وع م����ن الط����راز الع�سك����ري، والتي 
مروع����ة،  مميت����ة  اإ�ساب����ات  يف  ت�سبب����ت 
وكذل����ك عملي����ات الختط����اف والختف����اء 
الق�س����ري منذ ان����دلع الحتجاجات يف 1 

ت�سرين الأول.

العفو الدولية: تف�سح مرحلة الرعب  وتحّذر من محاوالت ل�سحق االحتجاجات!
حكومة عبداملهدي متواطئة يف القمع 

وّثق��ت منظمة العفو الدولية، االنتهاكات التي تعر�ض لها متظاهرون ونا�س��طون خالل 
االأ�س��ابيع القليلة الما�س��ية، عادة ما يجري “محاولة ل�س��حق” االحتجاجات بالكامل، ب� 
اإن على  اأم�ض الجمعة   “تواطوؤ” من الحكومة. قالت المنظمة في تقريرها الذي ن�س��ر 

ال�س��لطات العراقية اأن ت�س��اعف م�س��وؤولياتها واأن تتخذ اإجراءات فورية وفعالة لو�سع 
ح��د لحملة قاتل��ة متنامية من الم�س��ايقات والتخوي��ف واالختطاف والقت��ل المتعمد 

للن�سطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن.

“وا�سنط����ن بو�س����ت”  ن�س����رت �سحيف����ة 
مق����اًل ملدي����ر ق�س����م ال�س����رق الأو�س����ط يف 
�سرك����ة “غالوب” لال�ستط����الع وموؤ�س�ض 
جمموعة امل�ستقل����ة لالأبحاث، ، يقول فيه 
اإن املظاه����رات الأخ����رة يف الع����راق هي 
من ب����ني الحتجاجات الأك����رث دموية يف 
التاري����خ احلدي����ث. وي�س����ر الكاتب  يف 
مقاله، ال����ذي تابعته الحتج����اج ، اإىل اأن 
ح����وايل 500 عراقي قتل����وا، فيما جرح 
اأك����رث م����ن 17 األف����ًا خ����الل الحتجاجات 
عل����ى م����دى ال�سهرين املا�سي����ني، بح�سب 

تقديرات ميكن العتماد عليها.
وي�ست����درك الكات����ب ب����اأن “الحتجاجات 
يف بغ����داد واملحافظ����ات اجلنوبية يجب 
األ تبع����ث عل����ى الده�س����ة، فاحلكوم����ة مل 
توف����ر الحتياجات الأ�سا�سي����ة لناخبيها، 
لكن كيف ينظ����ر امل�ساركون اأنف�سهم لتلك 

الحتجاجات؟”.
ويق����ول داغ����ر اإن����ه “يف حماول����ة لفه����م 
اأف�سل لديناميكية هذه املظاهرات وكيف 
ميكن التعامل مع مظامل املحتجني قامت 
جمموعت����ي البحثية )امل�ستقل����ة( باإجراء 
ا�ستطالع وجه����ًا لوجه باإج����راء 1250 
مقابلة م����ع متظاهرين يف بغ����داد واملدن 
الرئي�س����ة يف جنوب����ي الع����راق كلها، من 
24 ت�سرين الثاين اإىل 1 كانون الأول، 
ويف الوقت ال����ذي كان فيه من امل�ستحيل 
اأن تع����د العين����ة ع�سوائي����ة وممثلة، قمنا 
با�سته����داف املحتج����ني م����ن خ����الل عينة 
هادف����ة”. ويلف����ت الكات����ب اإىل اأن “اأح����د 
اأق����وى ال�ستنتاجات التي تو�س����ل اإليها 
ال�ستط����الع كان هو اهتم����ام املتظاهرين 
ا�ستط����الع  فف����ي  بالأهمي����ة،  بال�سع����ور 
يف  اإج����راوؤه  مت  البل����د  م�ست����وى  عل����ى 

وق����ت �سابق م����ن ه����ذا العام، ق����ال 3 من 
كل 4 ب����اأن حياته����م فقدت معانيه����ا كلها، 
يف الوق����ت الذي ق����ال في����ه %80 باأنهم 
�سع����روا بالكاآب����ة عل����ى الأقل م����رة خالل 
املا�سي����ة”. وي�ست����درك  ال�ست����ة  الأ�سه����ر 
الكات����ب قائال: “لك����ن يب����دو اأن امل�ساركة 
ت امل�ساعر، فقال  يف ه����ذه املظاهرات غررّ
املظاهرات  باأن  املتظاهري����ن  من   94%
جعلتهم ي�سعرون اأنهم اأ�سخا�ض مهمون، 
والن�سبة ذاتها تقريب����ًا قالت اإن امل�ساركة 
يف تلك املظاهرات اأ�سعرتهم باأن لهم راأيا 
يف م�ستقب����ل العراق، فيما قال %97 اإن 
م�ساركته����م يف املظاه����رات جعلتهم اأكرث 
افتخ����ارًا باأنهم عراقي����ون”. ويفيد داغر 
ب����اأن “الأجي����ال الكب����رة م����ن العراقيني 
كانوا ينتظرون من احلكومة اأن متنحهم 
ما ترى اأنهم ي�ستحقونه، يف الوقت الذي 
يطالب فيه اجلي����ل اجلديد من املحتجني 
بحقوقهم، وق����ال %90 تقريبًا باأن هذه 

يتح����دون  باأنه����م  ت�سعره����م  املظاه����رات 
النظ����ام القائ����م، وميك����ن اخت�س����ار ه����ذا 

التحدي ب�سعار: نازل اآخذ حقي”.
وين����وه الكات����ب اإىل اأن “الثورة الرقمية 
وف�ساد احلكومة قو�سا مقدرة املوؤ�س�سات 
وال�سلط����ات  املدار�����ض  مث����ل  التقليدي����ة، 
الديني����ة والعائ����الت، يف ال�سيط����رة على 
ت�سرف����ات ال�سب����اب، ومنذ ع����ام 2004، 
زادت ن�سب����ة العراقي����ني الذي����ن يقتن����ون 
اإىل   1% م����ن  املحمول����ة،  الهوات����ف 
 80% م����ن  واأك����رث  تقريب����ًا،   100%
اإنرتن����ت،  يحمل����ون هوات����ف ذكي����ة م����ع 
وتظه����ر ا�ستطالعاتنا باأنه مع حلول عام 
العراقي����ون يعتمدون على  ب����داأ   2018
الإنرتن����ت ب�سفته����ا م�سدره����م الرئي�����ض 

للمعلومات”.
وي�س����ر اإىل اأن “ثلث����ي املتظاهرين على 
الأق����ل ذكروا باأنهم ذهبوا اإىل املظاهرات 
بن����اء عل����ى دع����وات تلقوه����ا م����ن خ����الل 

اجتماعي����ة  �سبك����ة  ع����رب  اأو  الإنرتن����ت، 
واقعية، وفق����ط %12 قالوا اإنهم ذهبوا 
عل����ى  بن����اء  املظاه����رات  يف  للم�سارك����ة 
دع����وات م����ن اأق����ارب له����م، وه����ذا حتول 
كان����ت احلكوم����ة  املا�س����ي، عندم����ا  ع����ن 
ت�سيطر عل����ى �سيل املعلومات للمواطنني 
اأن  اإىل  الكات����ب  ويلف����ت  العراقي����ني”. 
بتغي����ر عميق  “املتظاهري����ن يطالب����ون 
للنظام ال�سيا�سي ب�سكل عام، ولي�ض فقط 
للحكومة احلالي����ة، وقبل ا�ستقالة رئي�ض 
ال����وزراء ع����ادل عبد امله����دي، قال 86% 
م����ن املتظاهري����ن اإنهم ل����ن يتوقفوا حتى 
لو مت حل احلكومة احلالية، ومل يفعلوا، 
ولي�����ض م����ن املتوق����ع اأن ير�س����وا باإعادة 
ت�سكي����ل احلكوم����ة بن����اء عل����ى حتالفات 

�سيا�سية قدمية”.
ويج����د اأن “امل�سكلة الأك����رب بالن�سبة لأي 
حل دائ����م يف النعدام العمي����ق للثقة يف 
ع����دا  احلالي����ني،  ال�سيا�سي����ني  الالعب����ني 

رج����ل الدين ال�سيع����ي الأك����رث تاأثرا يف 
الع����راق اآية الله عل����ي ال�سي�ستاين، الذي 
يتمت����ع بثقة %60 م����ن املتظاهرين، اأما 
الالعب����ون الآخ����رون يف الدولة )الفروع 
الت�سريعية والتنفيذية وحتى الق�سائية( 
فيث����ق فيهم اأقل من %5 م����ن العراقيني، 
اأجرين����اه،  ا�ستط����الع  اآخ����ر  بح�س����ب 
ويرحب اأكرث من %90 من املتظاهرين 
بانتخابات مبكرة، لكن ب�سبب عدم ثقتهم 
مبوؤ�س�س����ات الدولة فاإن ن�سبة قليلة منهم 
تواف����ق عل����ى اإجرائه����ا يف ظ����ل اللجن����ة 
حت����ت  حت����ى  ول  احلالي����ة،  النتخابي����ة 
ويب����ني  العراقي����ني”.  الق�س����اة  اإ�س����راف 
الكات����ب اأن “م�ست����وى الثقة يف الالعبني 
اخلارجي����ني مت����دن، وهن����اك %1 مم����ن 
مت����ت مقابلتهم يثق����ون يف اإيران، و7% 
يثقون يف اأم����ركا، و%25 يف الحتاد 
الأوروبي، و%30 يف الأمم املتحدة”.

العراقي����ني  “املتظاهري����ن  اإن  ويق����ول 
اأظهروا مق����درة غر عادية عل����ى مقاومة 
اأنه����م  م����ع  العن����ف،  ملرب����ع  الجن����رار 
خ�سروا كثرًا، وهن����اك جهود كبرة من 
امللي�سيات امل�سلحة وقوات الأمن جلرهم 
اإىل الت�س����رف بعنف، وبقي املتظاهرون 
مركزي����ن وم�سرين على حتقي����ق هدفهم 
يف تغي����ر النظ����ام ال�سيا�س����ي اإىل نظام 
يقوم على الكف����اءة، ولي�ض على النتماء 
ملجموعة حمددة”. ويختم الكاتب مقاله 
بالق����ول اإن����ه “بالرغم م����ن �سعوبة روؤية 
خمرج م����ن املظاه����رات الدموي����ة، اإل اأن 
اجلدير بالذكر اأن %70 من املتظاهرين 
يوافق����ون عل����ى انتخاب����ات مبك����رة تت����م 

حتت اإ�سراف الأمم املتحدة”.
عن  وا�سنطن بو�ست

 متابعة االحتجاج 

يف اأق���ل من اأ�سبوع، تعر�ض م�سور �سحفي 
يف بغداد للقتل، واأ�سيب اآخر اإ�سابة بالغة، 
فيما ل يزال م�سر م�سور ثالث جمهوًل منذ 

اختطافه قبل اأيام.
املحافظ���ات  وباق���ي  بغ���داد  يف  وت�ستم���ر 
عملي���ات القتل واخلطف التي تنفذها جهات 
جمهولة وت�سته���دف ال�سحافيني والن�سطاء 
املدنيني والعاملني يف اإ�سعاف املتظاهرين.

ُقت���ل امل�س���ور ال�سحف���ي اأحم���د املهن���ا، يف 
�ساحة اخلالين و�سط بغداد والتي تعر�ست 
لهجوم من قب���ل م�سلحني جمهولني ينتمون 

اإىل ملي�سيات م�سلحة.
وت�ساربت الأنباء يف البداية حول مالب�سات 
مقت���ل اأحم���د املهن���ا. وقال���ت مديري���ة اإعالم 
احل�س���د ال�سعب���ي حينه���ا اإن م�سوره���ا قتل 
اإث���ر تعر�سه "لطعن���ات بال�سكاك���ني من قبل 
جماع���ة مند�سة حمرتفة بالقت���ل والتخريب 
يف �ساحة اخلالين و�سط بغداد"، يف اإ�سارة 

اإىل عنا�سر من املتظاهرين.
لك���ن اأنباء اأخ���رى وتقاري���ر طبي���ة قالت اإن 
املهن���ا قتل بر�سا�سة يف الظهر اأثناء اقتحام 
امل�سلحني املجهول���ني لل�ساحة واإطالق النار 
عل���ى املتظاهرين. ووجه���ت تهمة ا�ستهداف 
متظاه���ري �ساح���ة اخل���الين اإىل ميلي�سي���ا 
كتائب ح���زب الله، التي تنتم���ي اإىل احل�سد 
ال�سعبي واملدعومة من اإي���ران، حيث ُيعتقد 
اأن م�سلحيه���ا اقتحم���وا ال�ساح���ة ب�سيارات 

و�سرعوا يف اإطالق النار على املتظاهرين.
وت�سب���ب الهجوم يف مقتل 24 �سخ�سًا على 

الأقل، واإ�سابة اأكرث من 120 بجروح.
وعمل اأحمد املهن���ا مع اإعالم مديرية احل�سد 
ال�سعب���ي ل�سن���وات، وغط���ى احل���رب عل���ى 
تنظي���م داع�ض. ونعاه احل�س���د ال�سعبي بعد 

مقتله.
غ���ر بعي���د ع���ن �ساح���ة اخل���الين، تعر����ض 
لإ�ساب���ة  كنع���ان  عل���ي  ال�سحف���ي  امل�س���ور 
خطرة يف الراأ�ض قرب م���راأب ال�سنك الذي 
تعر����ض لهج���وم امل�سلح���ني املجهول���ني هو 

الآخر.
ونق���ل علي كنع���ان )امللقب ب�سوه���اين( اإىل 
امل�ست�سف���ى حيث اأجريت له عملية جراحية، 

قبل اأن ت�ستقر حالته لحقًا .
وداأب امل�س���ور ال�س���اب عل���ى امل�سارك���ة يف 
تظاه���رات �ساح���ة التحري���ر و�سب���ق ل���ه اأن 
تعر�ض لإ�سابة لكن عاد للتظاهر من جديد.

اإن  ق���ال  الإن�س���ان  مرك���ز اخللي���ج حلق���وق 
امل�سوري���ن ال�سحفي���ني ون�سط���اء املجتم���ع 
امل���دين يف الع���راق يتعر�س���ون لال�ستهداف 

من قبل امل�سلحني.
فف���ي م���دة ق�س���رة، "مت ا�سته���داف ثالث���ة 
م�سوري���ن .. حي���ث ُقت���ل �سحف���ي م�س���ور 

وجرح اآخر وخطف ثالث"، يقول املركز.
فيم���ا  اختطف جمهولون ي�ستقل���ون �سيارة 
�س���وداء امل�س���ور ال�سحفي زي���د اخلفاجي) 
ال���ذي اأطلق �سراحه اأم����ض الأول اخلمي�ض (  
اأمام منزل���ه بعد عودته م���ن �ساحة التحرير 
اأربع���ة  اإن  اأقرب���اوؤه  وق���ال  بغ���داد.  و�س���ط 
اأ�سخا����ض و�سعوه يف �سيارة رباعية الدفع 
حت���ت اأنظ���ار والدت���ه، واقت���ادوه اإىل جه���ة 

جمهولة.

 امل�سورون ال�سحفيون.. 
ك��ي��ف ب�����ّددت االح��ت��ج��اج��ات ���س��ع��ور ال��ع��راق��ي��ن ب��ال��ي��اأ���س؟قتيل اأو جريح اأو خمتطف

ا�ستطالع: %70 من املتظاهرين مع انتخابات مبكرة باإ�سراف اأممي..
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 بادر طلب���ة يف كلية العلوم بجامعة 
ذي ق���ار اإىل تنظيم دورات تعليمية، 
للقراءة والكتابة وعلوم الريا�سيات 

واحلا�سوب واللغ���ة الجنليزية يف 
خي���م اعت�سامه���م و�س���ط احلبوبي، 

و�سط اإقبال لفت من املتظاهرين. 

وق���ال �ساح���ب املب���ادرة حممد علي 
ك���رمي وه���و طال���ب يف كلي���ة عل���وم 
احلا�سبات ، اإن “املبادرة لتعليم اللغة 

ية والريا�سيات  العربية وحمو المرّ
الوفي�ض  وجمموع���ة  واحلا�سب���ات 
هدفه���ا  املوباي���ل  حماي���ة  واأنظم���ة 

توعي���ة ال�سارع، ون�س���ر الفائدة بني 
املتظاهري���ن، وكان م���ن املق���رر بدء 
انطالقه���ا يف )29 ت�سري���ن الث���اين 
الت���ي  الأح���داث  اأن  اإل   )2019
رافق���ت التظاهرات ذل���ك اليوم اأدت 
اإىل تاأخره���ا، وبا�سرن���ا، الأربع���اء، 

وكان الإقبال كبرًا وغر متوقع”.
واأ�ساف، اأن “ال�سباب يف احلبوبي 
متعط�س���ون للتعلم وزي���ادة وعيهم، 
والإقب���ال الأك���رب كان م���ن ال�سب���اب 

الذين ل يقراأون ول يكتبون”.
واأو�س���ح، اأن “اأك���رث م���ن 20 طالبًا 
تقدم���وا لدرا�س���ة الريا�سي���ات م���ن 
ال�سفوف املنتهية وغ���ر املنتهية”، 
م�سرًا اإىل اأن���ه “يف حال كان هناك 
اإقب���ال عل���ى م���واد اأخ���رى كالأحياء 
والكيمياء فاإننا م�ستعدون لتدري�سها 

يف خيم العت�سام”.
اأ�سا�سي���ات  تعل���م  يخ����ض  وفيم���ا 
احلا�س���وب، اأك���د ك���رمي اأن “طلب���ة 
حوا�سيبه���م  يجلب���ون  اجلامع���ة 
اخلا�سة لتدري���ب املتظاهرين عليها 
اأثن���اء اإعطائه���م درو����ض اأ�سا�سيات 
الأوفي����ض  وبرام���ج  احلا�س���وب 

واأنظمة احلماية”.

متابعة  االحتجاج  

و�س����ددت املرجعية على “�س����رورة بناء 
املوؤ�س�س����ات الأمني����ة وف����ق اأ�س�����ض يكون 
ولوؤها للوطن واإخ�ساع كل ال�سالح اإىل 
�سيط����رة الدول����ة”، ف�ساًل ع����ن “�سرورة 
اإع����ادة اإعم����ار املناط����ق املح����ررة واإعادة 

النازحني اىل منازلهم بكرامة”.
ت قبل اأيام الذك����رى ال�سنوية الثانية  م����ررّ
لإع����الن الن�سر عل����ى داع�����ض يف املنازلة 
خا�سه����ا  الت����ي  الك����ربى  التاريخي����ة 
ب����الًء ح�سن����ًا  فيه����ا  واأبل����وا  العراقي����ون 
لتحري����ر اأج����زاء غالية م����ن وطنهم �سبق 
اأن ا�ست����وىل عليه����ا التنظي����م الرهاب����ي، 
م����وا يف ه����ذا الطريق ط����وال ما  وق����د قدرّ
يزي����د على ثالث����ة اأعوام ع�س����رات الآلف 
من ال�سه����داء وا�سعاف ذلك من اجلرحى 
����روا �سفحات م�سرقة  وامل�ساب����ني، و�سطرّ
م����ن تاريخ العراق باأحرف من عزرّ واإباء، 
ور�سم����وا خالله����ا اأجمل �س����ور البطولة 
والف����داء، دفاع����ًا ع����ن الأر�����ض والِعر�ض 

واملقد�سات.
ويف ه����ذه املنا�سبة العزي����زة على قلوب 
العراقيني جميعًا ن�ستذكر باإجالل واإكبار 

ال�سه����داء الأب����رار الذي����ن �سق����وا ت����راب 
الوطن بدمائهم الزكية فارتقوا اىل اأعلى 
ه باأ�سمى  درجات املجد والكرامة، ونتوجرّ
اآيات الح����رتام والتقدير اىل الأحبة من 
اأ�سرهم وعوائلهم، واىل الأعزة اجلرحى 
واملعاق����ني، واىل املقاتلني الأبطال الذين 
ل يزال الكثر منهم يوا�سلون الذود عن 
احلمى ويواجهون بقايا الرهابيني بكل 

ب�سالة، ويتعقبون خالياهم امل�سترتة يف 
خمتلف املناطق من غر كلل اأو ملل، فلهم 

جميعًا بالغ ال�سكر وخال�ض الدعاء.
ول بد م����ن اأن نعيد اليوم التاأكيد على ما 
�سب����ق ذكره من �س����رورة اأن يك����ون بناء 
اجلي�ض و�سائر القوات امل�سلحة العراقية 
وفق اأ�س�����ض مهنية ر�سينة، بحيث يكون 
ولوؤه����ا للوط����ن وتنه�����ض بالدف����اع عنه 

�س����د اأي عدوان خارجي، وحتمي نظامه 
ال�سيا�سي املنبعث عن اإرادة ال�سعب وفق 

الأطر الد�ستورية والقانونية.
كما نعيد التاأكيد على �سرورة العمل على 
حت�س����ني الظروف املعي�سي����ة يف املناطق 
املح����ررة واإعادة اإعماره����ا ومتكني اأهلها 

النازحني من العودة اليها بعز وكرامة.
اأيها العراقيون الكرام

اإنرّ اأمامكم اليوم معركة م�سرية اأخرى، 
وه����ي )معرك����ة الإ�س����الح( والعم����ل على 
اإنهاء حقبة طويلة من الف�ساد والف�سل يف 
دت املرجعية  اإدارة البلد، وقد �سبق اأن اأكرّ
الديني����ة يف خطبة الن�سر قبل عامني )اأن 
ه����ذه املعركة � الت����ي تاأخ����رت طوياًل - ل 
تق����لرّ �سراوة ع����ن معركة الره����اب اإن مل 
تكن اأ�سد واأق�س����ى، والعراقيون ال�سرفاء 

الذي����ن ا�ستب�سل����وا يف معرك����ة الره����اب 
ق����ادرون � بعون الل����ه تعاىل � على خو�ض 
غم����ار هذه املعركة والنت�سار فيها اأي�سًا 
����د اأن  اإن اأح�سن����وا اإدارته����ا( وم����ن املوؤكرّ
ب����اع الأ�سالي����ب ال�سلمي����ة ه����و ال�سرط  اإترّ
الأ�سا�����ض لالنت�س����ار فيه����ا، ومم����ا يدعو 
اىل التف����اوؤل ه����و اإن معظ����م امل�سارك����ني 
يف التظاه����رات والعت�سام����ات اجلارية 

تها وخلوها  يدركون م����دى اأهمي����ة �سلميرّ
من العنف والفو�سى والإ�سرار مب�سالح 
املواطن����ني، بالرغم من كل الدماء الغالية 
التي اريقت فيها ظلمًا وعدوانًا، وكان من 
اآخرها ما وقع يف بداية هذا الأ�سبوع من 
اعت����داء اآثم على الأحب����ة املتظاهرين يف 
منطقة ال�سنك ببغداد حيث ذهب �سحيته 

الع�سرات منهم بني �سهيد وجريح.
اإن ه����ذا احل����ادث املوؤمل وم����ا تكرر خالل 
الأي����ام املا�سي����ة م����ن ح����وادث الغتي����ال 
والختط����اف يوؤكد مرة اأخ����رى اأهمية ما 
دع����ت اإلي����ه املرجعي����ة الدينية م����رارًا من 
�س����رورة اأن يخ�سع ال�سالح � كل ال�سالح 
� ل�سلط����ة الدول����ة وعدم ال�سم����اح بوجود 
نطاقه����ا  خ����ارج  م�سلح����ة  جمموع����ة  اأي 
حت����ت اأي ا�س����م اأو عن����وان. اإن ا�ستقرار 
البل����د واملحافظة على ال�سل����م الأهلي فيه 
ره����ن بتحقيق ه����ذا الأمر، وه����و ما ناأمل 
اأن يت����م يف نهاية املط����اف نتيجة للحركة 

الإ�سالحية اجلارية.
اإنن����ا اإذ ن�سج����ب ب�س����دة م����ا ج����رى م����ن 
والعت����داء  واخلط����ف  القت����ل  عملي����ات 
ب����كل اأ�سكال����ه � ومنه����ا اجلرمي����ة الب�سعة 
واملروع����ة الت����ي وقع����ت ي����وم اأم�����ض يف 
منطق����ة الوثب����ة � ندع����و اجله����ات املعنية 
اىل اأن تك����ون عل����ى م�ست����وى امل�سوؤولية 
وتك�س����ف عم����ن اقرتف����وا ه����ذه اجلرائ����م 
ر من  املوبق����ة وحتا�سبه����م عليها، ونح����ذرّ
ره����ا عل����ى اأم����ن وا�ستق����رار  تبع����ات تكررّ
�سلمي����ة  عل����ى  املبا�س����ر  وتاأث����ره  البل����د 
الحتجاج����ات التي ل ب����د من اأن يحر�ض 
د على �سرورة  عليها اجلمي����ع، كما ن�س����درّ
اأن يك����ون الق�س����اء الع����ادل ه����و املرج����ع 
يف كل م����ا يق����ع م����ن جرائ����م وخمالفات، 
وعدم ج����واز اإيق����اع العقوب����ة حتى على 
م�ستحقيه����ا الرّ بال�سب����ل القانونية، واأما 
ال�سح����ل والتمثي����ل والتعلي����ق فهي بحد 
ذاته����ا جرائ����م جت����ب حما�سب����ة فاعليها، 
وم����ن املحزن ما لوحظ م����ن اجتماع عدد 
كب����ر من ال�سخا�����ض ملتابع����ة م�ساهدها 
الفظيعة يوم اأم�ض، ول حول ول قوة اإل 

بالله العلي العظيم

اأدان "مجزرة ال�سنك" وتحّدث عن معركة االإ�سالح
ال�سي�ستاني: اأعيدوا النازحين واألغوا الجماعات الم�سلحة بكل عناوينها!

 المرجعية: واقعة ال�سنك حادثة األيمة اأ�سابت “اأحبابنا” ويجب ح�سر ال�سالح بيد الدولة
اأكد المرجع  االعلى اآية اهلل علي ال�سي�ستاني،اأم�ض الجمعة، اأن العراقيين يخو�سون معركة جديدة �سد الف�ساد لبناء الدولة، وتعزيز موؤ�س�ساتها، 

داعيًا اإلى اإنهاء الجماعات الم�سلحة بكل عناوينها.  وقال ال�سي�ستاني في خطبة الجمعة، على ل�سان ممثله اإمام جمعة كربالء اأحمد ال�سافي وتابعتها 
اأ�سد  بل  �سراوة  التقل  معركة  اليوم  يخو�سون  العراقيين  فاإن  داع�ض  على  الن�سر  الإعالن  الثانية  الذكرى  "بمنا�سبة  اإنه  الجمعة    "االحتجاج" اأم�ض 

ق�سوة من محاربة االرهاب، وهي معركة االإ�سالح والعمل على اإنهاء حقبة طويلة من الف�ساد والف�سل في االإدارة".

خيم اعت�سام النا�سرية: تدري�س خ�سو�سي ولغة اإجنليزية  

 2019 اجلمع���ة،  اأم����ض   متظاهري���ن،   5 اأ�سي���ب 
و�س���ط مدينة كربالء نتيجة تعر�سه���م للطعن من قبل 
جمهول���ني.  واأفادت م�س���ادر خا�سة ل�سبك���ة رووداو 
الإعالمي���ة باأن "جمموعة ترتدي ال���زي املدين طعنت 
ع���ددًا م���ن املتظاهري���ن ال�سلميني بفلك���ة الرتبية قرب 

الإ�سراف الرتبوي بال�سالح الأبي�ض".
واأ�ساف���ت اأن "احل�سيل���ة ه���ي 5 اإ�ساب���ات فقط، ومت 

نقلهم اإىل م�ست�سفى احل�سني".
وبه���دف حماي���ة اأم���ن مدينة كرب���الء، ن�س���رت ع�سائر 
املحافظ���ة م�سلحيه���ا عن���د بواب���ات املدين���ة، لتت���وىل 

حماية الأمن يف املدينة.
ومنذ ب���دء الحتجاجات يف العراق �سقط 485 قتياًل 
واأك���رث من 17 األ���ف جري���ح، والغالبي���ة العظمى من 
ال�سحاي���ا من املحتجني الذين �سقط���وا يف مواجهات 

مع قوات الأمن وم�سلحني جمهولني.
ورغ���م ا�ستقالة حكومة عادل عب���د املهدي وهي مطلب 
رئي�ض للمحتجني، اإل اأن املظاهرات ل تزال متوا�سلة 
وتطال���ب برحيل النخبة ال�سيا�سي���ة املتهمة ب�"الف�ساد 
وه���در اأموال الدولة"، والتي حتكم البالد منذ اإ�سقاط 

نظام �سدام ح�سني عام 2003.

كربالء.. اإ�سابة 5 متظاهرين نتيجة 
الطعن بال�سكاكن من قبل جمهولن
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عد�سة: حممود روؤوف

 حممد غازي االخر�ض 

وا�س���ح اأن املرجعية تق���راأ الأو�ساع ب�س���رب وواقعية 
وتغر الأولويات يف ر�سائله���ا وفقًا لتطور الأحداث. 
اليوم كان املهيمن امل�سم���وين على اخلطبة هو ح�سر 
ال�س���الح بي���د الدولة واحلف���اظ عل���ى ال�سل���م الأهلي. 
اخلطب���ة انطلقت من ذكرى اإع���الن الن�سر على داع�ض 
ت ب� "�س���رورة اأن يك���ون بناء اجلي����ض و�سائر  ث���م مررّ
الق���وات امل�سلحة العراقية وف���ق اأ�س�ض مهنية ر�سينة، 
بحيث يكون ولوؤها للوطن وتنه�ض بالدفاع عنه �سد 
اأي عدوان خارجي، وحتمي نظامه ال�سيا�سي املنبعث 
عن اإرادة ال�سعب وفق الأطر الد�ستورية والقانونية". 
ومن ه���ذه الأر�سي���ة بث مكت���ب ال�سي�ست���اين ر�سالته 
الدقيق���ة ح���ول وج���ود معرك���ة م�سري���ة اأخ���رى هي 
الف�ساد  الإ�س���الح" لإنهاء حقبة طويل���ة من  "معرك���ة 
والف�س���ل يف اإدارة البل���د. نع���م، تب���دو النج���ف الأكرث 
واقعي���ة يف الق���راءة من جمي���ع الأطراف، فه���ي توؤكد 
اأن ح�س���ر ال�س���الح بي���د الدولة ه���و ال�سام���ن الوحيد 
ملمار�س���ة الدميقراطي���ة ب�س���كل �سحي���ح. م���ن العب���ث 
تخيل اإم���كان ممار�سة الدميقراطي���ة يف دولة �سعيفة 
حتكمه���ا دولة عميقة، وتهددها ق���وى تنتمي ملرحلة ما 
قب���ل الدولة وتنازعها �سلطاتها الرمزية والفعلية. قبل 
اأ�سابي���ع �ساأل �سديقنا �سال���ح احلمداين: ما هو الأهم 
يف الأولوي���ات الآن؛ اإق���رار قان���ون انتخاب���ات جديد 
والدع���وة لنتخابات مبكرة اأم اإنه���اء امليلي�سيات ؟ اأنا 
اأجب���ت اأن الأهم ه���و اإنهاء امللي�سي���ات لأن ذلك �سينهي 
نوع���ًا من ال�سلطة تكونت رغم اإرادتنا، و�سيحررنا من 
اخل���وف ويقوي القانون والنظام فتنتع�ض موؤ�س�سات 
الرقابة ويغدو الق�ساء م�ستقاًل فعاًل، وحينها �سي�سهل 
علين���ا فر����ض اإرادتنا يف ن���وع قان���ون النتخابات ثم 
نذه���ب لالنتخاب���ات املبك���رة مطمئن���ني ملب���داأ ت�ساوي 

الفر�ض.
الآن، مل���اذا غ���رت النج���ف يف بو�سل���ة ر�سالته���ا لهذا 
الأ�سبوع؟ غرتها لأنرّ �سر الأحداث ما�ض نحو وجهة 
خطرة يه���دد ال�سلم الأهلي، والعل���ة هي هي؛ انفالت 
ال�س���الح و�سع���ف الدول���ة وهيمن���ة دول���ة عميقة فوق 
القان���ون والنظام. لكاأمنا املرجعي���ة تريد اأن تقول: ل 
اإ�س���الح دون اإنه���اء امليلي�سيات ول تغي���ر مع �سعف 
هذه الدولة. ق���ووا الدولة واح�سروا ال�سالح و�سوف 

ي�سهل كل �سيء عليكم .. هذه هي الواقعية.

النجف تعّدل البو�سلة

 متابعة االحتجاج 

اأطلق �سراح امل�س���ور املختطف  زيد حممد 
اخلفاجي اأم�ض الأول  اخلمي�ض   بعدما مت 
اختطاف���ه  يوم اجلمع���ة املن�سرم 6 كانون 

الأول اجلاري.
واأف���ادت م�س���ادر  ل���� "الحتج���اج"  ب���اأن " 
اخلفاج���ي اأُطلق �سراحه يف مت���ام ال�ساعة 
ال�ساد�سة من م�س���اء هذا اليوم يف بغداد"، 
واأ�س���اف اأن " اخلفاج���ي وخ���الل ات�س���ال 
تعر����ض  اإذا  م���ا  ي�س���رح  مل  مع���ه  هاتف���ي 

للتعذيب والتهديد".
وكانت والدة زيد  قد قالت "عاد يف الرابعة 
فج���رًا م���ن �ساح���ة التحرير وط���رق الباب 
بعده���ا �سمع���ت �سراخ���ه، فتح���ت الباب مل 
اأجد زيد بل �سمع���ت �سوت �سيارة م�سرعة 

بال لوحات تغادر باب املنزل".
وت�سيف، "مل يخربنا اأن���ه تعر�ض للتهديد 
لك���ن اأخربين اأ�سدقائ���ه اأن هناك من هدده 
وطلب منه ح���ذف �سور التظاه���رات التي 

ين�سرها على اإن�ستغرام".
وتكم���ل حديثه���ا ع���ن ابنه���ا بغ�س���ة، "زيد 
�ساب ب�سي���ط طموح كان يحاول نقل �سور 
اإيجابي���ة م���ن �ساح���ات التظاه���ر وبع����ض 
�س���ور اأ�سدقائه املغدوري���ن وكان يريد اأن 

يلحق العراق و�سبابه بالعامل".
وعن اإج���راءات عائلة زي���د ملعرفة م�سره 
تق���ول والدت���ه: "خاطبن���ا جمي���ع اجلهات 
الأمني���ة ومل نعرف �سيئ���ًا عنه ومل يبلغونا 
اإن كان معتق���اًل اأم خمتطف���ًا"، وا�سرت�سلت 
حي���ًا  يك���ون  اأن  �س���وى  �سيئ���ًا  نري���د  "ل 

وباأمان".
ويك�س���ف ع�سو مفو�سية حق���وق الإن�سان 
عل���ي البياتي ، اأن املفو�سي���ة وحدها تلقت 
نح���و 25 �سكوى من���ذ بداي���ة التظاهرات 
حول فق���دان واختط���اف، بالإ�سافة اإىل 4 

�سكاوى ح���ول اختطاف ل�سباب من كربالء 
)جنوب( كانوا يف بغداد.

وطالب البيات���ي احلكومة، "بت�سكيل خلية 
اأمنية عالية امل�ستوى خا�سة بهذه الق�سية 
الطارئة مع و�س���ع خطة ملواجهة ع�سابات 
اخلطف وحماية املواطنني واإطالق �سراح 

املختطفني".
وتاب���ع، "ب���كل تاأكيد م���ن واج���ب اجلهات 
الأمنية وال�ستخبارية ك�سف اجلهات التي 
تق���ف وراء عملي���ات اخلط���ف واعتقاله���م 

واإحالتهم للق�ساء".
وحذر البياتي، "�سكوت موؤ�س�سات الدولة 
عن ه���ذه الظاهرة م���ع ا�ستمرارها �سيفتح 
الباب اأم���ام اجلهات الدولي���ة للتدخل اأكرث 

يف ال�س���اأن الداخل���ي علم���ا اأن الع���راق ق���د 
وقع عل���ى اتفاقي���ة حماي���ة الأ�سخا�ض من 

الختفاء الق�سري".
واأ�س���اف، "اللجن���ة الدولي���ة املتخ�س�س���ة 
باملو�سوع لديها �سالحية ا�ستالم �سكاوى 
م���ن املواطنني والتدخ���ل للتحقيق يف حال 
عدم وجود جهد عراقي وطني ملعاجلة هذا 

الأمر".
نا�سطون: ر�سائل ترهيب من 

امليلي�سيات وال�سلطة
وم���ن وجه���ة نظ���ر ع���دد م���ن املتظاهري���ن 
والنا�سطني، فاإن "الع�سابات وامليلي�سيات 
والف�سائ���ل امل�سلح���ة" ل تق���ف وحدها يف 

دائرة التهام بل "ال�سلطة" اأي�سًا.

يتحدث النا�سط املدين حمزوز )28 عاما( 
بالقول: "عمليات اخلطف متعمدة واأحيانًا 

من قبل ال�سلطة ولي�ض امليلي�سيات فقط".
ويف�سر حمزوز ما يحدث باأنه "كل عمليات 
خطف وقتل ه���ي ر�سالة.. فخط���ف البنات 
ر�سالة لرتهيبهن وخطف امل�سورين ر�سالة 
مل���ن يوثق وخط���ف النا�سطني عل���ى مواقع 

التوا�سل الجتماعي ر�سالة ملن يكتب".
الغربي���ة،  املحافظ���ات  "حت���ى يف  واأردف 
التي ل ت�سهد تظاهرات، فقد جرت عمليات 
اختطاف واعتقال ل�سباب ب�سبب من�سورات 

�سلمية على في�سبوك ل اأكرث".
وتاب���ع "لدينا ع�سرات البالغات ملخطوفني 
يع���رف  ل  الحتج���اج  �ساح���ات  م���ن 

م�سرهم".
وب���ني حمزوز، اأنه "حتى عمليات العتقال 

حتدث دون اأوامر ق�سائية".
وبعيدًا ع���ن جدلية اجله���ة اخلاطفة، يبدو 
اأن ه���ذه اجله���ة - اأي���ا كان���ت - مل حتق���ق 
اأهدافه���ا، من ذلك، وفق رئي�ض مركز املورد 

للدرا�سات والإعالم جنم الق�ساب.
وي�سي���ف "اخلط���ف يوؤث���ر ب�س���كل عك�سي 
عل���ى التظاهرات وعل���ى ا�ستمرارها بدليل 
اأن القت���ل والقن����ض والقت���ل ال���ذي زاد من 
حدته من���ذ مطل���ع اأكتوبر/ ت�سري���ن الأول 
املا�س���ي حتى الآن مل ين���ه التظاهرات ومل 
ومل  ال�س���ارع  م���ن  التظاه���رات  تن�سح���ب 
تخ�س���ع للتهديدات ب���ل نالح���ظ املزيد من 

الإ�سرار".
وا�ستط���رد الق�ساب، "كذلك نرى اأن القوى 
ال�سيا�سي���ة جل���اأت اإىل بع����ض التغي���رات 
واإ�س���دار ق���رارات وت�سري���ع قوان���ني بدل 
التعنت والتعويل على اإنهاء التظاهرات".

وت�ستم���ر ح���الت اخلط���ف والغتي���ال يف 
بغ���داد واملحافظات التي ت�سه���د تظاهرات 
احتجاجي���ة، ب�س���كل ملفت للنظ���ر وت�سمل 
النا�سطني املدني���ني وامل�سعفني وامل�سعفات 

والعاملني يف جمال حقوق الإن�سان.
وقال���ت منظم���ة العف���و الدولي���ة، يف وقت 
�ساب���ق، اإن ال�سلط���ات العراقية "ف�سلت يف 
و�سع حد لعتق���ال النا�سطني وال�سحفيني 
واملتظاهري���ن، ما يظه���ر ت�ساحمها مع تلك 

النتهاكات".
وتق���ول ال�سلطات اإنه���ا اأمرت بفتح حتقيق 
يف عملي���ات قت���ل واختط���اف املتظاهري���ن 

والن�سطاء، و�سط ت�سكيك يف جديتها.
مناه�س���ة  احتجاج���ات  الع���راق  وي�سه���د 
للحكومة والنخبة ال�سيا�سية منذ اأكتوبر/

ت�سرين اأول املا�س���ي، تخللتها اأعمال عنف 
وا�سع���ة خلفت 460 قتي���اًل واأكرث من 17 
األ���ف جريح، وف���ق اأرق���ام مفو�سية حقوق 

الإن�سان الر�سمية املرتبطة بالربملان.
م���ن  ال�سحاي���ا  م���ن  العظم���ى  والغالبي���ة 
املحتج���ني الذي���ن �سقط���وا يف مواجه���ات 
م���ع قوات الأمن وم�سلح���ي ف�سائل �سيعية 

مقربة من اإيران.

  فا�سل الن�سمي 

وقال الطبي���ب امل�ستقيل عن وظيفته 
"اأحمد  اإ�سع���اف املتظاهرين  لغر�ض 
احلارث���ي" اإن���ه "باخت�س���ار، لدين���ا 
�ساح���ة  يف  م�سغ���رة  وزارات  الآن 
اأن  الآن   با�ستطاعتن���ا  التحري���ر، 

ن�سنع منها دولة حقيقية."
تنق�س���م الأعمال يف �ساح���ة التحرير 
ف���كل �سخ����ض ل���ه دوره، م���ن طه���ي 
للخبز وللطعام اإىل ر�سم اجلداريات 
و�سب���غ الأر�سفة، م���ع تق�سيم العمل 

بجداول ثابتة.
حيدر �ساكر..عامل بناء من حمافظة 
باب���ل.. يقدم خدم���ات الطعام بثالث 
املتظاهري���ن  اإىل  يومي���ًا  وجب���ات 
م���ن خالل خيم���ة للدع���م اللوج�ستي 
من�سوبة و�سط ال�ساحة، يقول �ساكر 
قدمنا  املا�سي���ني  ال�سهري���ن  "خ���الل 
�سيئًا مل ت�ستطع الدولة فعله ملدة 16 
عامًا، هناك مواكب خدمية نقدم فيها 
الغ���ذاء واملاء واملاأوى، ونوفر اأي�سًا 
الدعم اللوج�ستي، وكل ما يحتاج له 
املتظاهر موجود �ساحة يف التحرير 

وباقي �ساحات الثوار".
�ساح���ة  اإىل  القادم���ون  �ستواج���ه 
التحري���ر عنا�س���ر م���ن املتظاهري���ن 
تطوع���وا مبهم���ة تفتي����ض الوافدين 
اأن  م���رورك  فج���واز  ال�ساح���ة،  اإىل 
لحتمل اآلة حادة اأو �سالحًا اأو قنبلة، 
فاإذا كانت الوافدة امراأة، فحار�سات 
احل���دود يقم���ن بالغر�ض، ف���كل هذا 
من اأج���ل احلفاظ عل���ى ال�سلمية كما 
يع���ربون. وق���ال اأب���و احل�س���ن وهو 

م���ن وح���دة حماي���ة املتظاهري���ن يف 
�ساح���ة التحري���ر اإن���ه عندم���ا يتعلق 
الأمر باجلانب الأمني ، لدينا العديد 
من" الفالت���ر" )يق�سد به���ا الأطواق 
الأمني���ة("، م�سيفًا اأن الفرد العراقي 
ومنذ ولدته اأو عندما يبلغ العا�سرة 
وما بعدها ، هو ع�سكري، اإذا مل يكن 
ع�سكريًا فاأب���وه اأو اأخوه اأو �سديقه 

ع�سك���ري ، لذلك لي�س���ت هناك حاجة 
ل�سخ�ض يعلمنا كيفية اإن�ساء اأطواق 
اأمني���ة اأو كيفية احلفاظ على اأنف�سنا 

اأو توفر ال�سالمة لالآخرين. "
يواجه املتظاه���رون املتمركزون يف 
�ساحة التحرير الغاز امل�سيل للدموع 
اأو الر�سا����ض احلي، فم���ن اأجل ذلك 
اأو ماي�سم���ى  الطب���ي  توف���ر اجله���د 

بخي���ام  امليداني���ة"   "بالعي���ادات 
منت�سرة على مدار ال�ساحة لإ�سعاف 
املتظاهري���ن، فهي الداعم الكبر لأي 

متظاهر يواجه هذه املخاطر.
وت�س���ف فاطم���ة "طالبة ط���ب" حالة 
واجته���ا وه���ي متواج���دة يف �ساحة 
التحري���ر وقام���ت باإ�سعافها اأن "يده 
كانت مقطوعة، هنا لن�ستطيع �سوى 

اإيق���اف النزيف، فهي بالتاأكيد ملوثة 
لذل���ك مل نتمك���ن م���ن ا�ستعادتها له". 
يق���وم ال�سب���اب يف �ساح���ة التحرير 
وعل���ى �سكل ف���رق منظم���ة بتنظيف 
ال�ساح���ة عل���ى مدار ال�ساع���ة حتى ل 
تتجمع اأكوام النفايات، كما يقومون  
ب�سب���غ الأر�سف���ة الت���ي اأهملت منذ 
�سن���ني، فكاأنهم يبعثون ر�سالة البناء 

والإعمار بجهودهم الفردية.
وتق���ول ه���دى عام���ر وه���ي معلم���ة 
ا�ستقال���ت من وظيفتها ك���ي تتواجد 
يف �ساح���ة التحري���ر احتجاجًا على 
احلكوم���ة اإن���ه "لق���د جئن���ا اإىل هن���ا 
�سلميون، ف�سالحنا الطالء والنظافة 
والرتتي���ب، ق���در ا�ستطاعن���ا نظه���ر 
الأم���ور الإيجابي���ة  فثورتن���ا لي�ست 
دم���اء وخ���راب، لكنها بن���اء واإعمار، 
لق���د جئن���ا للعمل من اأج���ل الوطن". 
توف���ر مكتبة �سه���داء �ساحة التحرير 
الكتب وبجهود ودع���م فردي للطلبة 
املعت�سمني يف ال�ساحة وللمتظاهرين 
حت���ى يواكب���وا مافاتهم م���ن درو�ض  
تخلفوا عنها اإثر تظاهرهم ل�سهرين، 
فهك���ذا يق���ال.. بالعل���م نتغل���ب عل���ى 
اجله���ل.. مكتب���ات التحري���ر وف���رت 
لن���ا ذل���ك. وي�سي���ف م�سطف���ى وهو 
متط���وع يف مكتبة �سه���داء التحرير 
و�س���ط ال�ساحة " اأنا اأع�سق التعليم ، 
ومع ذلك مل اأ�ستط���ع اإنهاء درا�ستي. 
ميك���ن اأن ت�ساعدين الكت���ب الآن يف 
اإكم���ال تعليمي وحت���ى الآن مل اأ�سع 
الكتاب جانبًا". وت�ستمر التظاهرات 
يف عم���وم و�س���ط وجنوب���ي العراق 
احلكوم���ات  ب�سيا�س���ة  دة  املن���درّ
والأح���زاب التي حكم���ت البالد طيلة 
16  �سنة املا�سية، املطالبة برحيلها، 
فهل �سينجح املتظاهرون ال�سلميون 
بهذه ال�سورة من حتقيق مطالبهم.. 
بالرغم م���ن وجود اأعم���ال التخريب 
والعن���ف ال���ذي يخ���رتق �سفوفهم.. 
معطيات كث���رة و�سائكة.. و�سورة 

�سبابية تنتظر الربيع القادم.

التحرير دولة م�سغرة داخل بغداد حتمل جملة من الر�سائل

اخلطف ملن "يتظاهر" اأو "يوّثق" اأو "يكتب" 

تنق�سم اجلهود يف �ساحة التحرير و�سط العا�سمة العراقية بغداد ح�سب احلاجة املعي�سية للمتظاهرين، 
فقد متكن املعت�سمون داخلها ومنذ �سهرين من بناء نظام اأ�سبه مايكون بنظام دولة قائمة بوزارات لكن 

دون ميزانية، ح�سب تعبريهم. فالزائر ل�ساحة التحرير ي�ساهد وجود قوات اأمنية منزوعة ال�سالح، 
وحر�ض حدود وطواقم تنظيف، وم�ست�سفيات متنقلة وثابتة، فجواز العبور اإليها اأن المتتلك �سالحًا اأو اأداًة 

جارحة، ف�ساًل عن وجود جميع اخلدمات فيها على اأن تقدم جمانًا . 
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

  د.عماد عبد اللطيف �سالم
 

تق���وُم الكثيُر من الدول باإترّخاِذ ق���رارات ، وت�سريع قوانين 
، ذات اآث���ار �سيا�سي���ة واقت�سادي���ة واإجتماعي���ة وا�سح���ة 
ته���ا كامل���ًة غي���ر منقو�سة ،  ���ُل م�سوؤوليرّ ومعلوم���ة ، وتتحمَّ

ًا ونقدًا( ، وعلى الفور. وتدفُع ُكلفتها)َعدرّ
يخرُج المواطنون الُمعار�سوَن لذلك اإلى ال�سارع ، وُيعبرّرون 
عن احتجاجهم على قرارِت دولهم ، اأو حكوماتهم،)بطريقتهم 
���ة(.. لأنرّ هذه القرارات توِجُعُهم ، وتوِجِعُهم بُعمق،  الخا�سرّ

ودون رحمة)اأو هكذا يظنرّون( 
للدول���ة اأ�سبابها ف���ي اإترّخاذها قرارَت كه���ذه .. وللمواطنيَن 

ا�سبابهم في الإحتجاِج عليها اأي�سًا.
تق���وُم هذه الدول ب� "�س���رب" مواطنيه���ا المتظاهرين ، اأو 
ة ف���ي ا�ستخ���دام و�سائل  درّ ردعهم)م���ع اخت���الف درج���ة ال�سِ
العن���ف المملوكة لها ح�س���رًا( ، ولكن لي�ض قبل اأن تكوَن قد 
َح���ْت ، و اأجابْت بو�سوح ع���ن ال�سوؤال الرئي�ض : لماذا  اأف�سَ

ًة على تنفيذه. ررّ فعلْت هذا بال�سبط ، ولماذا كانت ُم�سِ
وعندم���ا ُتباِل���ُغ الدول ف���ي ردود فعلها على "ح���قرّ التظاهر 
ر اأفعاله���ا ع���ادًة ب�س���وء  ه���ا ُتب���ررّ ���ًا" ، فاإنرّ المكف���ول د�ستوريرّ
���ل اأبدًا عن  ا�ستخ���دام المتظاهري���ن لهذا الح���قرّ ، ول تتن�سرّ
اته���ا كامل���ًة ،ع���ن تعويلها الُمبال���ُغ به على  ���ل م�سوؤوليرّ تحمرّ

الفعل". لردود  ة  البولي�سيرّ "الُمعالجة 
ال�سيا�سي���ة  اأفعاله���ا  ���ة  م�سوؤوليرّ ُتلق���ي  ل  فه���ي  وهك���ذا 
���ة، ول تبعات ردود فعله���ا القمعيرّة على "َطَرٍف  والإقت�ساديرّ

ثالث" .. وعلى "الأ�سباح".
ة ،  ال���دول الرا�سخة ، والر�سينة ، هي تلك التي تحتكُر القورّ
 " وال�س���الح ، و�ُسلطة القمع.. وهي التي تحتكُر اأي�سًا "حقرّ
التع�ُس���ْف ف���ي ا�ستخ���دام �سلطته���ا عل���ى الجمي���ع ، وتقوُل 

ها هي من تفعل ذلك .. ولي�َض "الأ�سباح". بو�سوح اأنرّ
���ُة"، والناجحة ،  ال���دوُل الر�سين���ُة ، والرا�سخ���ة ، و"القويرّ
ها  تفع���ُل ذلك ل�سبٍب ب�سيط ، وبديه���ي ، ومنطقي .. وهو اأنرّ
َلْت حقوقها وواجباتها ، و�ُسلطاتها  ها ق���د خورّ عي اأنرّ حين تدرّ

ة لالأ�سباح ، فاإنها لي�ست دولًة اأبدًا. هي .. ل �سيء. القمعيرّ
رفع���ْت بع�ُض الدول الدع���م عن المحروق���ات ، وعن ال�سلع 
الأ�سا�سية)ومنها رغي���ف الخبز( ، واأُخرى قامْت بتخفي�ض 
قيم���ة عملته���ا ، وغيره���ا قام���ت باإ�س���الح قواني���ن التقاعد 
، اأوبت�سري���ع قان���ون يق�س���ي بت�سلي���م "الُمجرمي���ن" لدول 
َح���ت .. وخرج  اخ���رى .. واأو�سح���ْت ا�سب���اب ذل���ك ، واأف�سَ
المواطن���ون اإل���ى ال�س���ارع .. وتظاَه���روا .. واأنَتَف�س���وا .. 
و "ث���اروا" .. ورَمْت عليه���م الدول "الرقيق���ة" قنابل الغاز 
ته���م بالأ�سباغ والم���اء ال�ساخ���ن ، وجعلتهم يبدون  ، ور�سرّ
)وه���م ٌمبلرّلين( كاأقوا�ض ق���زٍح تتقافُز في ال�ساحات .. بينما 
قام���ت ال���دول "الخ�سنة" بقمعهم بق�س���وة ، وبقتلهم احيانًا 
، وبتغييبه���م .. وف���ي ُكلرّ ذل���ك ، ل ال���دول "الخ�سن���ة" ، ول 
ال���دول "الناعمة" األَقْت بم�سوؤولية اأفعالها هذه على "طرٍف 

ثالث".. ول على "الأ�سباح".
ة  �س���ون" ف���ي الدول الر�سين���ة والرا�سخة والقويرّ "الُمحررّ
رون" من القرارات  ���ررّ والناجح���ة ، هم المواطنون "الُمت�سَ
ة ، اأو م���ن الُمعتر�سين عليها ، اأو من الُمعار�سيَن  الحكوميرّ
لنم���ط اإدارة الدولة للموارد والُحكم .. وُهم اأي�سًا النقابات 
���ات المجتم���ع المدن���ي .. ولي�َض"الطرف  ���ة، ومنظمرّ المهنيرّ

الثالث".. ولي�ض "الأ�سباح".

 الدولُة واأ�سباَحها 
واأطرافها الثالثة

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد 

ي����وم اأم�ض اأُفرج عن امل�س����ور زيد اخلفاجي 
ال����ذي اختط����ف بالق����رب من منزل����ه يف حي 
القاه����رة بالعا�سم����ة بغ����داد وم�س����ى عل����ى 

اختطافه �سبعة اأيام 
اخلفاجي ال����ذي ا�ستقبله اأ�سدقاوؤه واأقاربه 
�سع����ارات  وتردي����د  ال�سعبي����ة  باملو�سيق����ى 
الث����ورة "�سلمي����ة، نري����د وط����ن" ق����ال ب����اأن 

احلرية لتقدر بثمن٠
فدي����و انت�سر وظهر به املختط����ف اأكد �سكره 
جلميع من وقف معه يف هذه الأزمة و�ساند 

عائلة و�ساهم بالإفراج عنه٠
اأ�سدقاء اخلفاجي عربوا عن فرحهم بخروج 
زميله����م من ق�سب����ان الختطاف وغردوا يف 
مواق����ع التوا�س����ل الجتماع����ي معربين عن 
فرحهم وا�ستمرار احتجاجهم ال�سلمي حلني 

حتقيق املطالب.
ياأت����ي خرب الإفراج ع����ن اخلفاجي بالتزامن 
م����ع اعتقال اثن����ني من املحتج����ني واملدونني 

�سلمان خر الله وعمر املن�سوري.
اأهايل واأ�سدق����اء املختطفني نظموا م�سرة 
يف �ساح����ة التحرير للك�سف ع����ن م�سرهما 
ومطالب����ني القوات الأمني����ة بالإفراج عنهما 

ويف اأ�سرع وقت.
مع����ن �سديق �سلم����ان وعمر ق����ال يف حديثه 
ل "امل����دى" اإن "الق����وات الأمني����ة واجلهات 

ع����ن  الف����وري  الإف����راج  عليه����م  الر�سمي����ة 
الت����زم  "اجلمي����ع  اأن  "٠ وب����ني  املختطف����ني 
بالحتج����اج ال�سلم����ي ومل نرف����ع �سع����ارات 
بعي����دة ع����ن الواق����ع ورغ����م ذل����ك نتعر�����ض 
للت�سيي����ق والبع�����ض يقت����ل بقناب����ل الغ����از 

امل�سيل للدموع والر�سا�ض احلي"٠
واأ�س����ار اىل اأن "اجله����ات الر�سمي����ة هي من 
تتحم����ل م�سر اجلميع فلم����اذا يختطف من 
يتظاهر بطريقة �سلمية ويطالب بحقوقه"٠
بع����د  وعم����ر  �سلم����ان  اأ�سدق����اء  ون�س����ر 

اختطافهما 

  اإن عم����ر كاظ����م عل����ي العام����ري و �سلم����ان 
خرالله �سلمان املن�سوري، مت اختفاء اثنني 
م����ن النا�سط����ني اليوم يف مت����ام ال�ساعة 12 
م�س����اء عندما مل يجيبا على مكاملات زمالئهم 
واأ�سدقائه����م وعائلته����م. كان اآخ����ر ات�س����ال 
لدينا معهم كان يف ال�ساعة 11:30، واأوؤكد 
اإنهم����ا ل يزال يف �سارع الن����واب يف منطقة 
الكاظمي����ة، وال����ذي ذهبوا اليه م����ن ال�سباح 
ل�ساح����ة  �س����راء اخلي����ام  اأج����ل  م����ن  الباك����ر 

التحرير.
مت ايقاف هواتفهم يف ال�ساعة 3:30 م�ساء 

وقب����ل ذل����ك مل يك����ن ال����رد عل����ى مكامل����ات اأي 
�سخ�����ض. ونح����ن نطالب بالإف����راج عنهم اأو 

اأي معلومات تبلغ عن مكانهما وحالتهما.
�سلمان خرالله نا�س����ط بيئي و متظاهر يف 
�ساح����ة التحرير. عمر كاظ����م علي هو نا�سط 

و مدافع عن حقوق الإن�سان.
اىل ذل����ك دان ع�سو املفو�سية العليا حلقوق 
الإن�سان هيمن باجالن قتل ال�ساب هيثم يف 
الوثبة مبينًا اأن احلكومة تتحمل م�سوؤولية 

الأحداث التي جرت يف �ساحة الوثبة .
واأكد اأن احلكومة عاجزة عن فرز املتظاهرين 

ال�سلميني عن املند�سني واإن الأجهزة الأمنية 
املتواج����دة يف حميط �ساح����ة الوثبة وقفت 

موقف املتفرج ومل تقوم بواجبها .
لميك����ن  الوثب����ة  جرمي����ة  اأن  اىل  واأ�س����ار 
ال�سكوت عنها وعل����ى احلكومة التدخل ملنع 
تكراره����ا واإن مفو�سي����ة حق����وق الإن�س����ان 
طالب����ت الق�ساء بفتح حتقيق لتقدمي اجلناة 

لينالوا عقابهم 
وب����ني اأن التحقيق����ات الأولي����ة ت�سر اىل اأن 
ال�ساب املقتول هيثم مل يقتل اأي �سخ�ض كما 

اأُ�سيع يف بع�ض و�سائل الإعالم .

م�سرية راجلة يف �ساحة التحرير للمطالبة باإطالق �سراح املختطفن 

حممد املحمودي
 

�ساعف���ت انتفا�س���ة ت�سري���ن الهتم���ام بالق�سايا 
العام���ة والتفاعل معها بو�سفها �سل�سلة مرتابطة 
للم�ساهم���ة يف التغي���ر ومن خمتل���ف ال�سرائح، 
فيم���ا كان���ت "�سن���ع يف الع���راق" واح���دة م���ن 
احلم���الت التي اأطلقها نا�سط���ون لت�سجيع املنتج 
الوطن���ي، و�سرعان ما ان�سم اإىل �سرب الداعمني 
انون ولعبو كرة قدم ف�ساًل عن املواطنني، ثم  فنرّ
الدعوة اإىل معر����ض موحد لل�سركات وامل�سانع، 
���د للب�سائ���ع  وال���ذي يه���دف اإىل الت�سوي���ق اجليرّ
العراقي���ة، بالإ�ساف���ة اإىل اإ�ساع���ة ثقاف���ة املنت���ج 

الوطني اأوًل، بح�سب اأحد املنظمني.
بع���د  تراجع���ًا  الوطني���ة  ال�سناع���ات  و�سه���دت 
الحت���الل الأمركي ع���ام 2003، حي���ث اأغلقت 
املعام���ل وامل�سان���ع اأبوابه���ا بع���د اأن ف�سل���ت يف 
اء اإغراق  حتديث كوادرها و�سعف اإمكانيتها جررّ

ال�س���وق بالب�سائ���ع امل�ست���وردة والت���ي مل تتخذ 
احلكومة اإجراءات لتحييدها.

تراتبية االأولويات.. الت�سويق 
واجلودة

انطلقت احلملة ب�سكل عفوي يف و�سائل التوا�سل 
زها مدونون ب�سور  الجتماعي، و�سرعان ما عزرّ
توث���ق �س���راء منتج���ات عراقي���ة مع اإط���راء على 
اجل���ودة، فيم���ا ذكر بع�سه���م مالحظ���ات حتتاج 
اإىل املعاجلة، بالإ�ساف���ة اإىل "بازارات" �سغرة 
افتتحته���ا منظمات تطوعي���ة يف �ساحة التحرير 

والتي لقت اإقباًل كبرًا، بح�سب منظميها.
اإن امل�سكل���ة الأ�سا����ض يف �سع���ف الإقب���ال عل���ى 
املنت���ج الوطني هي �س���وء الإع���الن والت�سويق، 
فالكث���ر من ال�س���ركات امل�سنع���ة ل تعر لالإعالم 
والو�س���ول اإىل امل�ستهل���ك اأهمي���ة، والت���ي م���ن 
املفرت�ض اأن تكون بقدر الهتمام بجودة املنتج، 

بح�سب علي اخلر�سان.
ي�سي���ف اخلر�سان وه���و اأحد املنظم���ني ملعر�ض 
�سن���ع يف الع���راق،  اأن "املعر����ض يق���ام يف نفق 
ال�سع���دون  � �ساح���ة التحري���ر ليوم���ي 13 و14 
م���ن ال�سه���ر احل���ايل، ويت�سمن املعر����ض عر�ض 
املنتجات العراقية وبيعه���ا مبا�سرة، ومب�ساركة 
ع���دد كب���ر م���ن ال�س���ركات وامل�سان���ع العراقي���ة 
مبختل���ف اخت�سا�ساته���ا الغذائي���ة والإن�سائي���ة 
واملالب����ض والإلكرتونيات بالإ�سافة اإىل املناحل 
ق  وامل�ستلزمات الطبي���ة". ل ينفي اخلر�سان تفورّ
املنتج امل�ستورد عل���ى الوطني يف اجلودة، لكنه 
يعتق���د اأن الأولوي���ة الآن لدع���م ت�سوي���ق املنت���ج 
وت�سجيع���ه من قب���ل امل�ستهلك، وهذا م���ا �سيدفع 
اأ�سحاب ال�س���ركات اإىل الرتكيز ب�سكل اأكرب على 
امل���واد الأولي���ة ومعاجلة امل�س���اكل يف منتجاتهم 
م�ست���دركًا:  عليه���ا،  الإقب���ال  ا�ستم���رار  ل�سم���ان 
اأ�سحاب  الفرتة على جم���ع  ه���ذه  "نعم���ل خالل 

ال�س���ركات واملعامل وتوحي���د اخلطاب والتفاق 
على الأولويات".

ي�س���ر اخلر�س���ان اأي�س���ًا اإىل "�س���رورة تفعي���ل 
ه ب�سكل عملي،  قان���ون حماية املنتج الوطني ل�سنرّ
خا�سة مبا يتعلق باأ�سعار امل�ستورد والذي ي�سل 
اإىل امل�ستهل���ك ب�سع���ر اأق���ل م���ن املنت���ج الوطن���ي 
ب�سبب ف���رق العملة و�سعر ال�س���راء بوا�سطتها"، 
لفت���ًا اإىل "عزمه���م اإط���الق حمل���ة ب�س���اأن تفعيل 
القان���ون واملطالبة برفع الر�س���وم على املنتجات 
امل�ست���وردة بالإ�سافة اإىل اإغ���الق احلدود بوجه 

بع�سها".

الثورة تذّكر مباأ�ساة ال�سناعة
يبلغ متو�س���ط ا�ستراد العراق 40 مليار دولر، 
فيما ل ي�سدر العراق �سوى النفط ، بالوقت الذي 
تعط���ل فيه نح���و %80 م���ن امل�سان���ع واملعامل 
العراقي���ة، وهذا ما جع���ل الداعمني حلملة املنتج 

الوطني يعتقدون اأن تراج���ع ال�سناعة العراقية 
نتيج���ة لإهم���ال وف�س���اد احلكوم���ات املتعاقب���ة، 
والرتكي���ز واملطالب���ة باإ�سالحها ج���زء من عملية 
ت�سحي���ح امل�س���ار الذي يطمحون اإلي���ه. اإزاء ذلك 
ق���ال اخلر�س���ان اإن "اأج���واء الث���ورة والزخم يف 
�ساحة التحرير �ساعدت ب�سكل كبر على �سناعة 
مناخ يرحب بالفك���رة وانت�سارها، بالإ�سافة اإىل 
ا�ستع���داد عدد كب���ر من الفنان���ني وال�سخ�سيات 
العامة احل�سور اإىل املعر�ض وت�سوير اإعالنات 
جماني���ة للمنتجات فيه"، فيم���ا دعا نا�سطون يف 
من�س���ورات عل���ى مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي 
املنتخ���ب العراق���ي للتق���اط �س���ور م���ع لفت���ات 

لت�سجيع اقتناء املنتجات الوطنية.
ح�س���ن  القت�س���ادي  اخلب���ر  ق���ال  ال�سي���اق  يف 
ال�س���راي، اإن "ثقافة امل�ست���ورد هي الطاغية على 
ال�س���وق بالإ�سافة اإىل م���زاج العائل���ة العراقية، 
وح���دث هذا ب�سب���ب �سعف الت�سوي���ق واجلودة 

للمنت���ج الوطن���ي، ما جع���ل العراق م���ن البلدان 
الأوىل يف ال�ست���راد، خا�س���ة امل���واد الغذائي���ة 
بالرغ���م من امتالكها املوؤه���الت الكاملة لل�سناعة 
عل���ى م�ستوى امل���واد الأولية والك���وادر، لكن ما 

ينق�ض هو الإرادة احلقيقية".
ي�سي���ف ال�س���راي يف حديث ل�"الحتج���اج"، اأن 
لدعم  حملة  اإط���الق  يف  التظاه���رات  "ا�ستثم���ار 
���د خا�س���ة م���ع  املنت���ج الوطن���ي ه���و اختي���ار جيرّ
وج���ود م���د �سعب���ي وطن���ي"، مبين���ًا اأن "العامل 
العاطف���ي �سروري وموؤثر يف مي���دان الت�سويق 
والقت�ساد، خا�س���ة واأن الكثر يوؤمن اأن اإهمال 
ال�سناع���ة الوطنية جزء من ف�سل ف�ساد احلكومة 

يف اإدارة خرات البالد".
واأ�س���ار ال�سراي اإىل "وج���ود ترحيب باملنتجات 
الوطنية يف ال�سوق العراقي���ة، وبداأت الب�ساعة 
العراقي���ة تالق���ي رواجًا، وه���ذا م���ا �سيقوي من 

حظوظها يف املناف�سة والنجاح م�ستقباًل".

انتفا�سة ت�سرين بوابة الإعادة ال�سناعة الوطنية.. حملة �سعبية تحت�سنها "التحرير"

مازال م�سل�سل االختطاف 
واالعتقال م�ستمراً يف 
�ساحات االحتجاجات 

ويف خمتلف املحافظات 
العراقية وعلى نطاق 

وا�سع.
املنا�سدات م�ستمرة 
لالإفراج عن جميع 

املعتقلني �سواء يف �سجون 
ال�سلطات اأو القوات 

امل�سلحة غري الر�سمية.


